
 
 

คูมือปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานบริหารทั่วไป 
โรงพยาบาลแมสะเรียง 

 



คํานํา 
 

 ปจจุบันหนวยงานราชการตางมุงปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การดําเนินงาน รวมทั้งการ
ใหบริการตาง ๆ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมสะเรียง 
ไดกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อใหประชาชน และเจาหนาที่ของรัฐ มีความรูความเขาใจ  ในเรื่อง 
พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และเพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานของสวนราชการได 
ยังผลใหสวนราชการดําเนินงานตาง ๆ ดวยความโปรงใส และเปนธรรม 

กลุมงานบรหิารทั่วไป  โรงพยาบาลแมสะเรียง จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียน
การปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่ โดยรวบรวมข้ันตอนการปฏิบัติที่ไดจากประสบการณการทํางานจริง
ตั้งแตเริ่มตนจนไดขอยุติมานําเสนอไวในคูมือเลมนี้ ตั้งแตขั้นตอน รับเรื่องรองเรียนจากชองทางตางๆ วิเคราะหขอ
รองเรียนตลอดจนการทําบันทึกเสนอผูบริหารของหนวยงานใหลงนามหนังสือแจงหนวยงานที่เก่ียวของพิจารณา
ตรวจสอบขอเท็จจริง และดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี แจงผลการดําเนินการ สรุปเรื่องและทําบันทึกเสนอผูบริหาร
ใหความเห็นชอบ โดยหวังวาผูที่ปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ตลอดจนผูเกี่ยวของสามารถนําความรูและ
เทคนิควิธีการปฏิบัติงานตางๆ ไปประยุกตใชใหเหมาะสมและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

  กลุมงานบริหารทั่วไป 
              พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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คูมือการปฏิบัติงานการรับเร่ืองรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่ 
 

วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อใหการจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลแมสะเรียงมีประสิทธิภาพ  

๒. เพื่อสามารถดําเนินการจัดการขอรองเรยีนไดอยางเปนระบบ  

 ๓. เพื่อจัดเก็บขอมูลความรูเก่ียวกับแนวทาง เทคนิค ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ  

          ๔. เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน 

ขอบเขต 

 การจัดทํามาตรฐานการจัดการเรื่องรองเรียน เริ่มตั้งแตข้ันตอนการรับขอรองเรียนจากผูรับบริการหรือ
หนวยงานที่สงขอรองเรียนมาใหจังหวัดฯตรวจสอบวิเคราะหขอรองเรียน เพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาใหความ
เห็นชอบ การสงขอรองเรียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริง การติดตามประเมินผล เพื่อปองกัน
ผลกระทบการจัดการขอรองเรียน การรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง และการยุติเรื่องรองเรียน 

          ผูรับบริการ  หมายถึง  ผูรองเรียนหรือผูที่มาปรึกษา/ผูมีสวนไดเสีย รวมถึงสวนราชการหรือองคกรเอกชนที่
สงขอรองเรียน 

          ขอรองเรียน หมายถึง เรื่องรองเรียนตางๆ โดยแบงออกเปน ๕ เรื่องหลักๆ ดังนี้  

- เรื่องขอรับความชวยเหลือ 

- เรื่องไดรบัความเดือดรอน 

- เรื่องขอความเปนธรรม 

- เรื่องการทุจริต/ การปฏิบัติหนาที่/ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรของหนวยงานสาธารสุข 

-  เรื่องอ่ืนๆ  

           การตอบสนอง หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานที่เก่ียวของ การตรวจสอบและนําเรื่องรองเรียนเขาสู
กระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย พรอมกับแจงใหผู
รองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการภายในเวลา ๑๕ วัน ทั้งน้ี กรณีที่ขอรองเรียนไมไดระบุชื่อ
และที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดท่ีการนํา
เรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการตรวจสอบ ขอเท็จจริง การสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี การนําไป
แกไขปญหาการดําเนินงานหรืออื่นๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย  

การติดตามประเมินผล หมายถึง  การประเมินผลการจัดการขอรองเรียน การติดตามเรื่องรองเรียน การ
ใหบริการของเจาหนาท่ี การแจงเตือน 

 

 

 

 

 

 



-๒- 

๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ผูรองเรียนมาติดตอหรือหนวยงานตางๆ สงเรื่องมายังโรงพยาบาลแมสะเรียง             กลุม
งานบริหารทั่วไป รับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส จากชองทางการรองเรียนของโรงพยาบาล    แมสะเรียง  

๒. ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมรับเรื่องรองเรียน คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเน้ือหาของเรื่อง
รองเรียน/แจงเบาะแส ดานการทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
แมฮองสอน พิจารณาสั่งการ สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการหรือมอบหมายใหกลุมงานบริหารท่ัวไป 
โรงพยาบาลแมสะเรียง 

  ๓. กลุมงานบริหารทั่วไป หรือหนวยงานที่เก่ียวของไดรับเรื่องรองเรียนตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

๔. หนวยงานที่เก่ียวของแจงผลการดําเนินการสรุปเรื่องและทําบันทึกเสนอผูบริหารใหความ
เห็นชอบ 

๕. ยุติเรื่อง แจงผลการพิจารณาแกผูรองเรียน/หนวยงานที่สงเรื่องรองเรียน แจงผูรองเรียนภายใน 
15 วัน กรณผีูรองเรียนแจงชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถติดตอถึงผูรองเรียน
ได  

๖. ไมยุติ สั่งตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม 

๒. สวนงานที่รับผิดชอบ 
๑. กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแมสะเรียง  รับเรื่องรองเรียนท่ัวไป หรือกรณีที่มีการ

รองเรียนเรื่องการปฎิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ี และรบัเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒. กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลแมสะเรียง  รับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง 

๓. กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข โรงพยาบาลแมสะเรียงรับเรื่องรองเรียนดาน

ผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ 

๔. กลุมงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค  โรงพยาบาลแมสะเรียง รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับกรณี

ไดรับความเสียหายจากการใหบริการสาธารณสุข 

๓. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 



-๓- 
 

กระบวนการ/ระยะเวลาการดําเนินการ 

ลําดับที ่ ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน/ คณุภาพงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรองเรียนมาติดตอหรือหนวยงานตางๆสง
เรื่องมายัง สสอ. เจาหนาที่ รับเรื่อง 
ลงทะเบียนและวิเคราะหขอมูลที่ได 

การใหบริการที่รวดเร็ว ยิ้ม
แยมแจมใส                
เต็มใจในการใหบริการ 
เปนธรรม  

เจาหนาที่กลุมงาน
บริหารท่ัวไป 

หนังสือรองเรียน/หนังสือ
จากหนวยงานที่แจงเร่ือง
มายัง สสอ.ดําเนินการ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอนายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดฯ
พิจารณา พรอมท้ังวิเคราะหขอมูล และ
มอบหมายเรื่องใหเจาหนาที่รบัผิดชอบ 

การวิเคราะหขอเท็จจริง สง
ตอหนวยงานที่เก่ียวของ
ตรวจสอบโดยเร็ว เปนธรรม  

เจาหนาที่กลุม
งานบริหารทั่วไป 

หนังสือรองเรียน/หนังสือ
จากหนวยงานที่แจงเร่ือง
มาท่ี สสอ. ดําเนินการ 

3 

 

 

 

 

 

 

 

ทําบันทึกเสนอผูบริหาร พรอมทั้งหนังสือ
แจงหนวยงานที่เก่ียวของพิจารณา
ตรวจสอบขอเท็จจริง 

การพิจารณาเรื่องดวยความ
เปนกลาง เปนธรรม 

หัวหนากลุมงาน
บริหารท่ัวไป 

บันทึก,หนังสือรองเรียน 

 

 

 

 

1 วัน 

เจาหนาที่วเิคราะหเรื่อง

และขอมลูที่ไดจากการ

รองเรียน 

1 วัน 

3 วัน 

เสนอผูบริหารพิจารณาเรื่อง 

รับเร่ืองรองเรียน

จากชองทางตางๆ 



ลําดับที ่ ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน/ คณุภาพงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

4 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับเร่ืองรองเรียน
ตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการตาม
อํานาจหนาที ่

การตรวจสอบขอเท็จจริงที่
เปนธรรม การดําเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
การติดตามเรื่องอยาง
ตอเนื่อง ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงได 

เจาหนาที่
หนวยงานท่ี
เก่ียวของในการ
ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 

หนังสือที่แจงใหหนวยงาน
นั้นๆตรวจสอบขอเท็จจริง 

5  หนวยงานท่ีเก่ียวของแจงผลการ
ดําเนินการ สรุปเรื่องและทําบันทึกเสนอ
ผูบริหารใหความเห็นชอบ  

เรื่องท่ีไดรับจากหนวยงานที่
ตรวจสอบมีขอเท็จจริงที่
ถูกตอง เปนธรรม เจาหนาที่
มีความเต็มใจในการบริการ  

หัวหนากลุมงาน
บริหารท่ัวไป 

เอกสารตางๆที่หนวยงานที่
รับผิดชอบสงมาใหจังหวัด
ทราบผลการพิจารณา 

6  

       ไมยตุ ิ          ยุต ิ  

 

 

ยุติเรื่องแจงผลการพิจารณาแกผู
รองเรียน/หนวยงานท่ีสงเรื่องรองเรียน แต
ถาไมยุติสั่งตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม 

การตอบสนองตอเรื่อง
รองเรียนภายในระยะเวลา 
รวดเร็ว เปนธรรม 
ตรวจสอบได 

 

 

หัวหนากลุมงาน
บริหารท่ัวไป 

หนังสือแจงผลการ
พิจารณา 

แจงผลการพิจารณา 

 

สงเร่ืองตอหนวยงานที่เก่ียวของ

ตรวจสอบ 

 

1 วัน 

รอผลการพิจารณาจาก

หนวยงานที่ตรวจสอบแลวทํา

บันทึกเสนอผูบริหารใหความ

เห็นชอบ                      

3 วัน 



-๕- 

๔. การตอบสนองตอเรื่องรองเรียน 

๔.๑ เมื่อมีการดําเนินการในเบื้องตนเปนประการใด ใหคณะกรรมการแจงใหผูรองเรียนทราบภายใน

ระยะเวลาสิบหาวัน และเมื่อไดดําเนินกระบวนการพิจารณาขอรองเรียนเสร็จเรียบรอยแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาขอ

รองเรยีนแจงใหผูรองเรียนทราบ เวนแตกรณีที่ผูรองเรียนไมใหขอมูลที่สามารถติดตอกลับไปยังผูรองเรยีนได  

๓.๔ ใหคณะกรรมการติดตามเรื่องรองเรียนและรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรยีน 

๔. วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน 
๑. ใชถอยคําหรือขอความที่สภุาพ และตองมี 
๑.๑ วัน เดือน ป 
๑.๒ ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถติดตอถึงผูรองเรยีนได 
๑.๓ ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องที่รองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนการ

ปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่ มีความชัดแจงเพียงพอที่สามารถดาํเนินการสบืสวน สอบสวนได 
๑.๔ ระบุพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ (ถามี) 
๑.๕ ขอรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของ

เจาหนาที่ ตองเปนเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือกลั่นแกลงใหผูอ่ืนเสียหาย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เสียหาย 

๑.๖ ขอรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของ
เจาหนาท่ีที่มีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมไดในการดําเนินการตรวจสอบสืบสวน 
สอบสวนขอเท็จจริงไดนั้น ผูบริหารสั่งใหยุติเรื่อง และเก็บเปนฐานขอมูลในการเฝาระวังความเสี่ยงอันอาจจะเกิดการ
ปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 1  

ผูรองเรียนมาติดตอหรือหนวยงานตางๆสงเรื่องมายังโรงพยาบาล เจาหนาที่รับเรื่อง ลงทะเบียนและวิเคราะห
ขอมูลที่ได 

ขั้นตอนที่ 2  

เจาหนาที่วิเคราะหเรื่องและขอมูลการรองเรยีนจากทกุชองทางเสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียงพิจารณา 
พรอมทั้งวิเคราะหขอมูล และมอบหมายเรื่องใหเจาหนาที่รับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ ๓  

ทําบันทึกเสนอผูบริหาร พรอมทั้งหนังสอืแจงหนวยงานที่เก่ียวของพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง  

ขั้นตอนที่ ๔  

หนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับเรื่องรองเรยีนตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

ขั้นตอนที่ ๕  

หนวยงานท่ีเก่ียวของแจงผลการดาํเนินการสรุปเรื่องและทําบันทึกเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ ๖  

 ยุติเร่ือง แจงผลการพิจารณาแกผูรองเรียน/หนวยงานท่ีสงเรื่องรองเรียน  

 ไมยุติ สั่งตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม 

มาตรฐานงาน 

มาตรฐานดานระยะเวลา 

 ใชเวลาดําเนินการทั้งสิ้นไมเกิน ๑๑๒ - ๓๖๕ วัน 

มาตรฐานดานคณุภาพ 

 ดําเนินกิจกรรมตามแผน และกําหนดการที่วางไวอยางครบถวน ถูกตองตามระยะเวลา 

 สามารถตอบสนองตอเรื่องรองเรียนภายในระยะเวลา และความจําเปนสําคัญเรงดวน มีความรวดเร็ว เปน
ธรรม ตรวจสอบได  

การติดตามและประเมินผล 

 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติทุกเดือน 
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ชองทางการรับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่ 

        ๑. เว็ปไซตของโรงพยาบาลแมสะเรยีง  http://www.mrh.go.th/web/index.php 

๒. ติดตอดวยตนเองที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน กลุมงานประกันยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการกแพทย 
โรงพยาบาลแมสะเรียง 

๓. ทางไปรษณีย โรงพยาบาลแมสะเรียง  74  ถนนเวียงใหม  ตําบลแมสะเรียง  อําเภอแมสะเรียง  จังหวัด
แมฮองสอน  58110 

๔. โทรศัพท ๐ ๕๓๖8 ๑032-4  โทรสาร 0 5368 1035  

๕.  E – Mail  maesariang244@gmai 

 

 

เอกสารอางอิง 

 หนังสือรองเรยีน/ หนังสือจากหนวยงานที่แจงเรื่องมาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯดําเนนิการ 

 บันทึกขอความ 

 หนังสือที่แจงใหหนวยงานนั้นๆตรวจสอบขอเท็จจริง 

 เอกสารตางๆที่หนวยงานที่รบัผิดชอบสงมาใหจังหวัดทราบผลการพิจารณา 

 หนังสือแจงผลการพิจารณา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลแมสะเรียง 

ตามประกาศโรงพยาบาลแมสะเรียง 
เร่ือง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลแมสะเรียงและหนวยงานในสังกัด 
ชื่อหนวยงาน :  โรงพยาบาลแมสะเรยีง 
วัน/เดือน/ป :   วันที่   ๑๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หัวขอ :  คูมือการปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ี 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- คูมือการปฏิบัติงานการรับเรือ่งรองเรยีนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่ 

Link ภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
                
                    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                                  ผูอนมุัติรับรอง 
  
 
                       (นายจรัล  มุงดี)                                                     (นายดํารงค  นันยบุตร) 
        ตําแหนง นิติกรชํานาญการพิเศษ                                     ตาํแหนง สาธารณสุขอําเภอแมสะเรียง   
    วันที ่  ๑๑  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓                           วันที่   ๑๑  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 



 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

 (นางน้ําเพชร  คําแหลง) 
                                          ตาํแหนง เจาพนักงานธุรการชาํนาญงาน 
                                          วันที่   ๑๑   เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 

 โรงพยาบาลแมสะเรียง อาํเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 

ตามประกาศโรงพยาบาลแมสะเรียง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมลูผานเว็บไซตของโรงพยาบาลแมสะเรียงและหนวยงานในสังกัด 

ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลแมสะเรียง 
วัน/เดือน/ป :   วันที่ 15 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
หัวขอ : ๑. คูมือหลักเกณฑ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแกไขปญหาในกรณีท่ีมีการรองเรียนและการรับเรื่องรองเรยีน
การปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ี 

          ๒. คูมือหลักเกณฑ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแกไขปญหาในกรณีที่มีการรองเรียนและการรับเรื่องรองเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
          ๓. ประชาสัมพันธชองทางการรบัเรื่องรองเรยีน 
          ๔. คําสั่งจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ๑. คูมือหลักเกณฑ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแกไขปญหาในกรณีที่มีการรองเรียนและการรับเรื่องรองเรียน
การปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ี 

          ๒. คูมือหลักเกณฑ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแกไขปญหาในกรณีที่มีการรองเรียนและการรับเรื่องรองเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
          ๓. ประชาสัมพันธชองทางการรบัเรื่องรองเรยีน 
                   ๔. คําสั่งจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข 
Link ภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
                

        ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                               ผูอนุมัติรับรอง 
         เอกชัย  สุวรรณดีมาตย                                                   ทศพล  ดิษฐศริิ 
       (นายเอกชัย  สุวรรณดีมาตย)                                             (นายทศพล  ดิษฐศิริ) 
 เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน                           ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง 
    วันที่  15  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3                                    วันท่ี  15  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 
พิพัฒน  เลาหลื่อ 

(นายพิพัฒน  เลาหลื่อ) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

                                                วันที่  15  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

 

 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการภูมิภาค 

โรงพยาบาลแมสะเรียง  จังหวัดแมฮองสอน 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซดของหนวยงานในสังกัดสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง  จังหวัดแมฮองสอน 

 

วัน/เดือน/ป :  23 พฤศจิกายน 2564 
 

หัวขอ :  หนวยงานมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบัน 

 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

            - 11. คูมือการปฏิบัติงานการรองเรียนการปฏิบัติงานหรือใหบริการของเจาหนาที่ 

 

Link ภายนอก :   

 

หมายเหตุ 

.......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

 
 

        ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                               ผูอนุมัติรับรอง 

         เอกชัย  สุวรรณดีมาตย                                                    บัณฑิต  ดวงดี 

       (นายเอกชัย  สุวรรณดีมาตย)                                            (นายบัณฑิต  ดวงดี) 

 เจาพนักงานการเงนิและบัญชีชํานาญงาน                           ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมสะเรียง 

  วันที่.......23....../....พ.ย........./..2564......                       วันท่ี.......23....../....พ.ย........./..2564...... 
 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

พิพัฒน  เลาหลื่อ 

(นายพิพัฒน  เลาหลื่อ) 

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

                                           วันที่.......23....../....พ.ย........./..2564...... 
 

 

 

 


