
    

 

สรุปผลการด าเนินงาน 
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กระทรวงสาธารณสุข 

รอบ 3 เดือน 
(1 ตุลาคม 25๖4-25 ธันวาคม 2564) 

 

โดย  

กลุ่มงานนิติการ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์  

อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

 ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอกะเปอร์  

(1 ตุลาคม 25๖4 – 25 ธันวาคม  2564) 

 โดย  กลุ่มนิติการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะเปอร์  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ มีบทบำทหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรประสำน แก้ไข
ปัญหำตำมข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนของ ประชำชน ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรแก้ไขปัญหำให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 
ให้ ประชำชนเกิดควำมพึงพอใจ และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรรับทรำบเป็นประจ ำทุกเดือน  
ทั้งนี้ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕65 กลุ่มงำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์  ขอสรุปผลกำร      
ด ำเนินงำนกำรบริหำรจดักำรเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/ เสนอควำมคิดเห็น ในรอบ12 เดือน (1 ตุลำคม 25๖4 
– 25 ธันวำคม 2564) ดังนี้  

๑. ช่องทางกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียน เสนอควำมคิดเห็น มีดังนี ้

ล าดับ ช่องทาง จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
1 ยื่นด้วยตนเอง 0 0 
2 ร้องเรียนทางจดหมาย  0 0 
3 ทางโทรศัพท์077 -897123 ,077-897283 0 0 

รวม 0 0 
พบว่ำ ไม่มีประชำชนและเจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสุข สง่เรื่องรำวรอ้งทุกข์/ร้องเรียน/เสนอควำม 

คิดเห็น ผ่ำนช่องทำงกำรรบัเรื่องรำวร้องทุกข์/รอ้งเรียน ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร ์
๒.ประเภทกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอควำมคิดเห็น    ดังนี้ 

ล าดับ ประเภท จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
1 กำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ 0 0 
2 กำรบริหำรงำนทั่วไป 0 0 
3 กำรบริหำรงำนบุคคล 0 0 
4 กำรบริหำรงำนพัสดุ 0 0 
5 ค่ำตอบแทน/ค่ำจ้ำง 0 0 
6 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 0 0 

รวม 0 0 
พบว่ำ ไม่มีประชำชนและเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขมำร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอควำมคิดเห็น 

 

 



 

3.  สรุปผลการด าเนินการ  

     กำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอควำมคิดเห็น  ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕65 (๑ ตุลำคม 25๖4 – 25 ธันวำคม 2564) โดยงำนนิติกำร พบว่ำ งำนรับเรื่องร้องเรียน
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ ไม่ได้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอควำมคิดเห็น ในช่วงระยะเวลำ
ดังกล่ำว  

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ มีบทบำทหน้ำที่ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบกำรส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของรำชกำร ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุข (พ.ศ. 2557-2560) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ส ำคัญในกำรสร้ำง กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 
กำรส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมบคุลำกรสำธำรณสุขทุกระดับ กระทรวงสำธำรณสุข ก ำหนดมำตรกำร 3 ป. 
1 ค. (ปลูก/ ปลุกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และสร้ำงเครือข่ำย) ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มุ่งเน้นกำรป้องกัน กำรทุจริต โดยร่วมก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ น ำกลยุทธ์กำรป้องกัน กำรส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรม ไปสู่กำรปฏิบัติตำมแผนงำนโครงกำรที่วำงไว้ไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันคือ ควำมส ำเร็จอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ประชำชนได้รับบริกำรที่ดี มีควำมพึงพอใจ เช่ือมั่น และศรัทธำต่อกำรบริหำร
รำชกำรของ หน่วยงำน และยังมีหน้ำที่ส ำคัญในกำรรับแจ้งเบำะแสและเรื่องร้องเรียน จำกช่องทำงกำร 
ร้องเรียนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์  จ ำนวน 3 ช่องทำง ประกอบด้วย  

ช่องทางท่ี 1 ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่งำนนิติกำร  
                ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์ 
 
ช่องทางท่ี 2 ร้องเรียนทำงจดหมำย งำนนิติกำร  
                ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกะเปอร์                   
                เลขที่ 146  ม.1 ต ำบลกะเปอร์  อ ำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120  
ช่องทางท่ี 3 โทรศัพท์ 077 – 897123 , 077 - 897283 

ด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรยีน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
กะเปอร์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และคู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดกำร เรื่องรำวร้องทุกข์         
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 1 บังคับใช้วันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2557   ที่สอดคล้องกับ      
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มำตรำ 38 ที่ระบุว่ำ 
“เมื่อส่วนรำชกำรใดได้รับกำรติดต่อสอบถำมเป็นหนังสือจำกประชำชน หรือจำกส่วนรำชกำร ด้วยกันเกี่ยวกับ
งำนที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้น ให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้นที่จะต้อง ตอบค ำถำมหรือแจ้ง
กำรด ำเนินกำรให้ทรำบภำยในสิบห้ำวันหรือภำยในก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไว้ตำมมำตรำ 37” และ มำตรำ 41 
“ในกรณีที่ส่วนรำชกำรได้รับค ำร้องเรียน เสนอแนะ หรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติรำชกำร อุปสรรค 
ควำมยุ่งยำก หรือปัญหำอื่นใดจำกบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสำระตำมสมควร   



 

ให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้นจะต้องพิจำรณำด ำเนินกำรให้ลุล่วงไป....” ระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ       
ที่ 69/2557  ลงวันที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรเร่งด ำเนินกำรอย่ำงเฉียบขำดและ
รวดเร็ว กรณี มีเรื่องกล่ำวหำหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่ำข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำ กำรหรือ
เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ และตั้งอยู่บนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล (Good Governance)  

๔.ปัญหาอุปสรรค  

๑. ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการแก้ไขปัญหา 

เรื่องร้องเรียน พบว่า เรื่องร้องเรียนบางกรณีใช้ระยะเวลานานในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  

๒.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวินัย คุณธรรม และ

จริยธรรมค่อนข้ำงน้อย   

๕. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

    ๕.1  เมื่อเกิดกรณีร้องเรียนหน่วยงำนหรือผู้เกี่ยวข้อง ควรรีบเจรจำไกล่เกลี่ย เยียวยำ 
เพื่อลดข้อ  ขัดแย้ง และลดกำรร้องเรียน  พร้อมทั้งด ำเนินกำรเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริง  เพื่อยุติเรื่องโดยเร็ว     

    ๕.2  กำรพัฒนำระบบบริกำร  ควรให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว และมี Service Mind     
ในกำร ให้บริกำร  มีกำรประชำสัมพันธ์แก่ผู้มำรับบริกำรเป็นระยะ และควรจัดสถำนที่เพื่อควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อย แก่ผู้รับบริกำร รวมทั้งดูแลควำมสะอำดด้วย 

    ๔.3  ควรจัดให้มีกำรอบรมบุคลำกรในหน่วยงำนในเรื่องระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
วินัย คุณธรรม และจริยธรรม    

   ๔.4  มีตู้รับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริกำร เพื่อน ำมำปรับปรุงแก้ไข ลดข้อขัดแย้งที่เกิดข้ึน 
และเพื่อ ป้องกันกำรเกิดซ้ ำ 


