บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น (งานบริหารทั่วไป) โทร. ๐๓๗ ๒๕๑๔๗๒
ที่ สก ๐๕๓๒/ ๓๐๙๗
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือใหบริการ
เรียน สาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น
๑. เรื่องเดิม
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ไดมีนโยบายการขับ เคลื่อนองคกรคุณธรรม (ITA: Integrity and
Transparency Assessment) ในประเด็นเรื่องรองเรียนการปฏิ บัติงานหรือใหบริการของเจาที่ และชองทางการ
รองเรียน นั้น
๒. ขอเท็จจริง
งานบริหารทั่วไป สํา นั กงานสาธารณสุ ขอําเภอวังน้ําเย็น ไดวิเคราะหสรุปผลการจัดการเรื่อง
รองเรียนการปฏิบัติงานหรือใหบริการ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม-๓๑ธันวาคม ๒๕๖๔) ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕
เสร็จสิ้นแลว
๓. ขอพิจารณา
ในการนี้ งานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น ขอสงรายงานรายงานผลการ
ดําเนินงานเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือใหบริการ ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม-๓๑ธันวาคม ๒๕๖๔) ปงบประมาณ
พ.ศ. 256๕ มาเพื่อทราบ พรอมกันนี้ไดแนบการวิเคราะหผลการจัดการเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือใหบริการ
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม-๓๑ธันวาคม ๒๕๖๔) ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ มาดวยจํานวน ๑ ชุด และขออนุมัติ
เผยแพรขอมูล (๑) คูมือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวรองเรียนทั่วไป (๒) คูมือการปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ 256๕ และ (๓) รายงานผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน
การปฏิ บั ติ ง านหรือ ให บ ริ ก าร ต อ สาธารณะผ า นเว็ บ ไซต ข องหนว ยงาน ขึ้ น เผยแพร บ นเว็ บ ไซต ข องสํ านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแกว ที่ www.sko.moph.go.th หากเห็นชอบขอไดโปรดอนุญาตใหดาํ เนินการ
๔. ขอเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป

(นายกรกิจ พัฒนนิตศิ ักดิ์)
ผูชวยสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น
ทราบ/อนุญาต

(นายคํารณ สมยา)
สาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น

การวิเคราะหผลการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น
ไตรมาสที่ ๑ (๑ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ธันวาคม 2564)
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น ประกาศจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข โดยกําหนดสถานที่
จัดตั้งศูนยรับ เรื่องรองเรียน/รองทุกข หองทํางานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น หมูที่ ๙ ตําบล วังน้ําเย็น
อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
ได ดํ า เนิ น การวิ เคราะห ผ ลการจัด การเรื่อ งร อ งเรีย น/รอ งทุก ข ของศู น ย รับ เรื่ อ งราวรอ งทุ ก ข สํ านั ก งาน
สาธารณสุ ข อํ าเภอวัง น้ํ าเย็ น ครั้ง ที่ ๑ รอบ ๖ เดื อน ตั้ ง แต เดื อ นตุ ล าคม ๒๕๖๓ – มี น าคม ๒๕๖๔ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่ไดเปดชองทางรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ในชองทาง ดังตอไปนี้โดยมีชองทางในการ
รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดังนี้
1. รองเรียนไดดวยตนเองที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น หมู
ที่ ๙ ตําบล วังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
2. แจงเรื่องรองเรียน/รองทุกข ทางโทรศัพท ที่หมายเลข 037-2๕๑๔๗๒
3. แจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขผานไลน เจาหนาที่สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น
4. แจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขผานทาง Face Bookสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น
5. แจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขผานไปรษณีย มาที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น หมูที่ ๙ ตําบล
วังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว 27๒๑0
6. สงทางตูแสดงความคิดเห็นซึ่งตั้งไวหนาอาคารสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น
ทั้งนี้ขอมูลของผูรองทุกข/รองเรียนและผูแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการแจงเบาะแสการทุจริต
อยางจะถูกเก็บไวเปนความลับ ซึ่งจะไดรับการตรวจสอบจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเทานั้น

ทุก

ผลการวิเคราะห
การจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น
ไตรมาสที่ ๑ รอบ ๓ เดือน ตั้งแตเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ดังนี้
1) จํา นวนขอ รอ งเรีย น และรอ ยละความสํา เร็จ ในการดํา เนิน งานจัด การเรื่อ งร อ งเรีย น/รอ งทุ ก ข ที่
ประสบความสําเร็จ และไมสําเร็จ ศูนยรบั เรื่องราวรองทุกขสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น ไตรมาสที่ ๑ รอบ
๓ เดือน ตั้งแตเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕
ตารางที่ 1 จํา นวนขอ รอ งเรียน และรอ ยละความสํา เร็จ ในการดํา เนิน งานจัด การเรื่อ งรองเรีย น/ร อ ง
ทุก ข ที่ ป ระสบความสํา เร็จ และไมสํา เร็จ ไตรมาสที่ ๑ รอบ ๓ เดือน ตั้ งแต เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม
๒๕๖๔ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕

จํานวนเรื่องรองเรียน
0

การจัดการ
สําเร็จ
-

ไมสําเร็จ
-

หมายเหตุ
หนวย : กิจกรรม

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังน้ําเย็น ยังไมไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากบุ คลากรในสังกัด ฯ และประชาชน
ที ่ไ ดรับ ผลกระทบจากการปฏิบัติห นา ที่ข องสํา นัก งานสาธารณสุข อํา เภอวังน้ําเย็น และโรงพยาบาลสง เสริม
สุขภาพตําบลในสังกัด ฯ

