


รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน 

โรงพยาบาลเวียงแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

หนวยงาน 

จํานวน (ครั้ง) 

CPE404:

ผูปวยไมรอ

ตรวจไมพึง

พอใจ 

รองเรียน 

GPM203:เกิด

เรื่องรองเรียน

จากการบริการ

ทางการแพทย 

GPM204:เกิด

เรื่องรองเรียน

ท่ัวไปซ่ึงไม

เกี่ยวกับการ

บริการทาง

การแพทย 

ผลรวมท้ังหมด 

กลุมงานพยาบาล 1 1 

งานพยาบาลผูปวยใน 1 1 

งานพัสดุ 1 1 

งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 1 1 

งานการเงินและบัญชี 2 2 

งานรบัขอรองเรียน 2 2 

ผลรวมท้ังหมด 6 2 8 



รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน 

โรงพยาบาลเวียงแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 

วันท่ีเกิด 

(เวลา) 
เรื่องรองเรียน 

หนวยงานท่ี

ไดรับ  
ผูเก่ียวของ สรุปประเด็นปญหา แนวทางแกไข หมายเหตุ 

21 พฤศจกิายน 2564 

18.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 พฤศจกิายน 2564 

15.07 น. 

 

 

 

 

 

รองเรียนจากการ

บริการทาง

การแพทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองเรียนท่ัวไปซ่ึง

ไมเก่ียวกับการ

บริการทาง

การแพทย 

 

 

 

งานอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินและ

นิติเวช 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานรับขอ

รองเรียน 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ผูรับบริการพาลูก มาขอตรวจ ATK 

เนื่องจากวิตกและกลัววาลูกจะติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 19 ในวันหยุดทํา

การ ทางพยาบาลวิชาชีพไดทําการ

อธิบายและใหเหตุผลท่ีไมสามารถ

ทําการตรวจได และแนะนําใหเขา

รับรับบริการในวัน/เวลาทําการ 

ของวันถัดไป จึงเปนเหตุทําให

ผูรับบริการไมพึงพอใจดวยเหตุผลท่ี

ใหรอคอยในวันถัดไป 

 

มีสุนัขไมทราบเจาของไดเขามาพัก

พิงในโรงพยาบาล และไดกัดญาติ

ของเจาหนาท่ีบริเวณบานพัก  

 

 

 

 

1. แจงหัวหนางานงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

และนิติเวช และเจาหนาท่ีท่ีปฎิบัติงาน

ในวันเกิดเหตุการณรับทราบ 

3. รวมกันทบทวนเหตุการณและวาง

แนวทางปองกันการเกิดเหตุการณซํ้า 

 

 

 

 

 

 

1. ทําการสอบถามรายละเอียดจาก

เจาหนาท่ีและญาติท่ีถูกสุนัขกัด พรอม

ใหคําแนะนําญาติเจาหนาท่ีในการเขารับ

การรักษา 

2. ทําการประกาศขาวสารเพ่ือแจงเตือน

แกเจาหนาท่ีทุกทานในโรงพยาบาลผาน 

Group LINE โรงพยาบาลเวียงแกน 

รองเรียนผาน

ชองทางออนไลน 

Messenger เพจ

โรงพยาบาลเวียง

แกน 

 

 

 

 

 

 

รับแจงขอมูลจาก

ชองทางแอฟพลิ

เคชั่น LINE 

 

 

 

 



วันท่ีเกิด 

(เวลา) 
เรื่องรองเรียน 

หนวยงานท่ี

ไดรับ 
ผูเก่ียวของ สรุปประเด็นปญหา แนวทางแกไข หมายเหตุ 

1 ธันวาคม 2564 

08.46 น. 

17 ธันวาคม 2564 

13.08 น. 

รองเรียนจากการ

บริการทาง

การแพทย 

รองเรียนจากการ

บริการทาง

การแพทย 

กลุมงาน

พยาบาล 

- งานพยาบาล

ผูปวยใน 

- 

งานการเงิน

และบัญชี 

ผูรับบริการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 

รับการรักษาท่ี CI อําเภอเวียงแกน 

รองขอกาตมน้ํารอน และมุง 

เนื่องจากมีจํานวนไมเพียงพอตอ

ผูรับบริการ 

เจาหนาท่ีใหขอมูลกับญาติ

ผูรับบริการไมชัดเจนในกรณียืม/

คืนถังออกซิเจน ในรายนี้

ผูรับบริการตองทําการจัดซ้ือเอง

เนื่องจากเปนผูรับบริการท่ีติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 19 แตทําการออก

NEWS. เพ่ือปองกันการเกิดเหตุการณซํ้า 

1. สอบถามรายระเอียดจากผูปฎิบัติงาน

ณ CI อําเภอเวียงแกน และสอบถาม

รายละเอียดจากผูรับบริการท่ีรองเรียน 

2. ประสานหัวหนากลุมงานพยาบาล

แจงขาวสารไปยังกลุม LINE 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพ่ือ

รับทราบและขอแนวทาง รวมถึง

พิจารณาการขออนุมัติจัดซ้ือ  

3. แจงหนาท่ีพัสดุดําเนินการจัดซ้ือ

5. แจงผูรับบริการท่ีรองเรียนเพ่ือทําการ

สงมอบอุปกรณท่ีทําการรองขอ และ

นําไปใชงาน 

1. สอบถามรายละเอียดเจาหนาท่ีงาน

พยาบาลผูปวยใน งานการเงินและบัญชี 

และญาติผูรับบริการ  

2. พูดคุยกับตัวแทนงานพยาบาลผูปวย

ในและงานการเงินและบัญชี รวมถึงผู

ปฎิบัติงานในชวงเวลาเหตุการณดังกลาว 

รองเรียนผาน

ชองทางออนไลน 

โพสตหนาเพจ

โรงพยาบาลเวียง 

ผูใช Facebook  

- รับแจงขอมูลจาก

ชองทางแอฟพลิ

เคชั่น LINE 

- ญาติผูรับบริการ

ไดชําระเปนเงินสด 

ทางงานการเงิน



วันท่ีเกิด 

(เวลา) 
เรื่องรองเรียน 

หนวยงานท่ี

ไดรับ  
ผูเก่ียวของ สรุปประเด็นปญหา แนวทางแกไข หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

28 ธันวาคม 2564 

10.31 น.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 มกราคม 2565 

11.03 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองเรียนจากการ

บริการทาง

การแพทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองเรียนท่ัวไปซ่ึง

ไมเก่ียวกับการ

บริการทาง

การแพทย 

 

 

 

 

 

 

 

งานพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานรับขอ

รองเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รพ.สต. ปาง

ปอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

ใบเสร็จรับเงินในนามโรงพยาบาล 

ซ่ึงเจาหนาท่ีงานการเงินและบัญชี

ไดทักทวงสงผลตอการจายภาษีของ

โรงพยาบาล 

 

 

 

เจาหนาท่ีรพ.สต. ปางปอ ทําการ

เขียนใบขอรถ เพ่ือขอใหสงยาและ

พัสดุทางการแพทยไปสงยังรพ.สต. 

ปางปอ พรอมกัน ทางเจาหนาท่ี

รพ.สต ปางปอ ไดรับเฉพาะยา จึง

ไดทําการประสานเจาหนาท่ีพัสดุ

ผานทางโทรศัพทมายังเจาหนาท่ี

พัสดุ พบวาขณะสื่อสารเจาหนาท่ี

พัสดุแสดงถอยคําและพูดจาดวย

น้ําเสียงไมสุภาพ 

 

มีสัตวเลี้ยงของเจาหนาท่ีภายใน

โรงพยาบาล เปนแมวสีเทาไดเขา

มายังหองประชุมชั้น 2 ของ

โรงพยาบาล ขณะท่ีเจาหนาท่ี

เพ่ือวางแนวทางแกไขปญหา และ

ปองกันไมใหเกิดปญหาซํ้า  

4. จัดทําแนวทางปฎิบัติการยืม/คืน

อุปกรณเก่ียวกับผูรับบริการท่ีติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 19 และนําไปปฎิบัติ 

 

 

1. ทําการสอบถามรายละเอียดไปยัง

เจาหนาท่ี รพ.สต. ปางปอ และ

เจาหนาท่ีพัสดุ 

2. ประสานไปยังงานไกลเกลี่ย เพ่ือ

พูดคุยและวางแนวทางปฎิบัติรวมกัน  

 

 

 

 

 

 

1. ทําการสอบถามรายละเอียดจากผู

แจง 

2. ทําการประกาศขาวสารเพ่ือแจงเตือน

แกเจาหนาท่ีทุกทานในโรงพยาบาลผาน 

และบัญชีไดศึกษา

รายละเอียด

เก่ียวกับภาษีแลว 

ไมสงผลตอการเสีย

ภาษีของ

โรงพยาบาล 

 

รับแจงขอมูลจาก

ชองทางแอฟพลิ

เคชั่น LINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับแจงขอมูลจาก

จากชองทางแอฟ

พลิเคชั่น LINE 

 



วันท่ีเกิด 

(เวลา) 
เรื่องรองเรียน 

หนวยงานท่ี

ไดรับ 
ผูเก่ียวของ สรุปประเด็นปญหา แนวทางแกไข หมายเหตุ 

18 มกราคม 2565 

08.30 น. 

26 มกราคม 2565 

11.30 น. 

รองเรียนจากการ

บริการทาง

การแพทย 

รองเรียนจากการ

บริการทาง

การแพทย 

งานการเงิน

และบัญชี 

งานการเงิน

และบัญชี 

งานพยาบาล

ผูปวยนอก 

- 

โรงพยาบาลกําลังประชุมผานระบบ 

zoom กับหนวยงานภายนอก 

พบผูรับบริการ ไปเจาะเลือดแลว

กลับผิดหอง ไดนําใบนําทางไปยัง

หองเก็บเงิน จากนั้นเจาหนาท่ี

ประจําหองเก็บเงิน ไดพา

ผูรับบริการมาตอวาเจาหนาท่ีงาน

พยาบาลผูปวยนอก ณ หนาหอง

ตรวจโรค ขณะพูดคุยมีผูรับบริการ

กําลังรอนั่งรอตรวจเปนจํานวนมาก 

ญาติผูรับบริการแจงวา ผูรับบริการ

มีสิทธิ์เบิกไดกรมบัญชีกลาง และ

ขณะเขารับบริการใชสิทธิ์พรบ. 

ญาติไดดําเนินการสอบถาม

รายละเอียด ณ หองเก็บเงิน พบวา

ระหวางใหคําแนะนํา เจาหนาท่ีท่ี

ปฎิบัติงานหองเก็บเงิน ใชถอยคําท่ี

ไมสุภาพ และจัดลําดับคิว

ผูรับบริการไวเปนลําดับทายสุด 

Group LINE โรงพยาบาลเวียงแกน 

NEWS. เพ่ือปองกันการเกิดเหตุการณซํ้า 

1. สอบถามรายละเอียดเจาหนาท่ีงาน

พยาบาลผูปวยนอก งานการเงินและ

บัญชี และผูรับบริการ  

2. ประสานไปยังงานไกลเกลี่ย เพ่ือ

พูดคุย รวมกันทบทวนเหตุการณและวาง

แนวทางปองกันการเกิดเหตุการณซํ้า 

1. สอบถามรายละเอียดเจาหนาท่ีหอง

เก็บเงิน และญาติผูรับบริการ 

2. ประสานไปยังงานไกลเกลี่ย เพ่ือ

พูดคุย รวมกันทบทวนเหตุการณและวาง

แนวทางปองกันการเกิดเหตุการณซํ้า 

รับแจงขอมูลจาก

ชองทางแอฟพลิ

เคชั่น LINE 

รองเรียนผาน

ชองทางออนไลน 

Messenger เพจ

โรงพยาบาลเวียง

แกน Facebook 



วันท่ีเกิด 

(เวลา) 
เรื่องรองเรียน 

หนวยงานท่ี

ไดรับ 
ผูเก่ียวของ สรุปประเด็นปญหา แนวทางแกไข หมายเหตุ 

ปลอยใหญาติผูรับบริการรอเปน

ระยะเวลานานเกิน 30 นาที 



   ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลเวียงแกน

   วัน/เดือน/ป :

   หัวขอ : หนวยงานมีการกําหนดมาตรการและระบบในการปองกันการรับสินบน

   รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

1. บันทึกขอความรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ ภายใน 15 วัน มีการ

ขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน จํานวน 1 ชุด รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 

– 30 มีนาคม 2565)

แกไข เสนอผูบริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนําเผยแพร บนเว็บไซตของหนวยงาน 

แกไข (แนบตามขอ 2.) รอบ 6เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565) 

3.1 สรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่ ภายในหนวยงาน 

3.2 สรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 Link ภายนอก :  http://wkhos.go.th/เผยแพรขอมูล/ita-2565/

   หมายเหตุ :

วันที่ วันที่ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

(นายกิตติภพ  ยาวิเลิง)

ผูอนุมัติรับรอง

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

นายกิตติภพ  ยาวิเลิง

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

         ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

นางสาววรัตยา  แกวจินดา นางสาววรัตยา  แกวจินดา

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

3. รายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะหปญหา / อุปสรรคและแนวทาง

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงแกน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561

สําหรับหนวยงานในราชการของโรงพยาบาลเวียงแกน

2. บันทึกขอความรายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนที่มีการวิเคราะหปญหา / อุปสรรคและแนวทาง





รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน 

โรงพยาบาลเวียงแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565) 

หนวยงาน 

จํานวน (ครั้ง) 

CPE404:

ผูปวยไมรอ

ตรวจไมพึง

พอใจ 

รองเรียน 

GPM203:เกิด

เรื่องรองเรียน

จากการบริการ

ทางการแพทย 

GPM204:เกิด

เรื่องรองเรียน

ท่ัวไปซ่ึงไม

เกี่ยวกับการ

บริการทาง

การแพทย 

ผลรวมท้ังหมด 

กลุมงานพยาบาล 

งานพยาบาลผูปวยใน 

งานพัสดุ 

งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 1 1 

งานการเงินและบัญชี 

องคกรแพทย 1 1 

งานรับขอรองเรียน 1 1 

ผลรวมท้ังหมด 2 1 3 



รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน 

โรงพยาบาลเวียงแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  

รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565) 

วันท่ีเกิด 

(เวลา) 
เรื่องรองเรียน 

หนวยงานท่ี

ไดรับ  
ผูเก่ียวของ สรุปประเด็นปญหา แนวทางแกไข หมายเหตุ 

17 พฤษภาคม 2565 

19.36 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 มิถุนายน 2565 

09.03 น. 

 

 

 

 

 

รองเรียนจากการ

บริการทาง

การแพทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองเรียนท่ัวไปซ่ึง

ไมเก่ียวกับการ

บริการทาง

การแพทย 

 

 

 

องคกรแพทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานรับขอ

รองเรียน 

 

 

 

 

 

-งานพยาบาล

ผูปวยนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานการ

พยาบาลผู

คลอด 

- งานบริหาร

ท่ัวไป 

 

 

ผูรับบริการติดตามลูกสาว เขารับ

รักษาตัวท่ีศูนยโควิดชุมชนระดับ

อําเภอ (Community Isolation : 

CI) ไดยื่นความประสงคขอ

ใบรับรองแพทยไวหลังเสร็จสิ้นการ

รักษา เม่ือไดรับใบรับรองแพทย

แลวผูรับบริการไมพึงพอใจหลังจาก

นําใบรับรองแพทยยื่นเคลมบริษัท

ประกันฯ ไมผานการอนุมัติตาม

กระบวนการและมาตรการของทาง

บริษัทประกันภัย (AIA) 

 

ผูรับบริการแจงความรองทุกขและ

ลงบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐาน

เพ่ือดําเนินคดีบุคคลภายนอก

เบื้องตน ไดมีพนักงานสอบสวนใน

พ้ืนท่ีจากสถานีตํารวจภูธร อําเภอ

เวียงแกน ขอตรวจสอบและดู

เหตุการณจากกลองวงจรปด พบวา

1. สอบถามรายละเอียดเจาหนาท่ีงาน

พยาบาลผูปวยนอก ผูปฎิบัติงาน ณ CI 

ผูรับบริการและตัวแทนบริษัทประกันภัย  

2. ประสานไปยังงานไกลเกลี่ย เพ่ือ

พูดคุย รวมกันทบทวนเหตุการณและวาง

แนวทางปองกันการเกิดเหตุการณซํ้า 

 

 

 

 

 

 

1. สอบถามรายละเอียดเจาหนาท่ีงาน

การพยาบาลผูคลอด และงานบริหาร

ท่ัวไป 

2. ประสานหัวหนางานบริหารท่ัวไป 

 แจงขาวสารไปยังกลุม LINE 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพ่ือ

รับทราบและขอแนวทาง รวมถึง

รองเรียนผาน

ชองทางออนไลน 

Facebook ชื้อ

ผูใชงาน Mint Too 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับแจงขอมูลจาก

ชองทางแอฟพลิ

เคชั่น LINE 

 

 

 

 



วันท่ีเกิด 

(เวลา) 
เรื่องรองเรียน 

หนวยงานท่ี

ไดรับ  
ผูเก่ียวของ สรุปประเด็นปญหา แนวทางแกไข หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 กรกฎาคม 2565 

14.43 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองเรียนจากการ

บริการทาง

การแพทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินและ

นิติเวช 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

กลองวงจรปดชํารุดและไมสามารถ

ดําเนินการตรวจสอบขอมูลได 

 

 

 

 

 

 

ผูปวย HN 610010576 เดินข้ึน

ไปบนชั้น 2 เพ่ือติดตอขอรองเรียน 

การใหบริการขณะเขารับการรักษา

ท่ีหองฉุกเฉินดวยอาการปวดทอง 

และไมพึงพอใจหลังไดรับหัตถการ

ดวยการฉีดยาท่ีบริเวณทอนแขน

ดานในขางขวา เกิดเปนแผลและมี

ลักษณะแดง เปนหนอง บวม

เล็กนอย 

พิจารณาการขออนุมัติจัดซ้ือ  

3. แจงหนาท่ีงานซอมบํารุงและงานพัสดุ

ดําเนินการจัดซ้ือ 

4. พูดคุยกับตัวแทนพยาบาลงานการผู

คลอด หัวหนางานบริหารท่ัวไป งานซอม

บํารุง เพ่ือวางแนวทางแกไขปญหา และ

ปองกันไมใหเกิดปญหาซํ้า  

 

1. สอบถามรายละเอียดเจาหนาท่ี

พยาบาลงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 

และผูรับขอรองเรียน 

2. งานไกลเกลี่ยดําเนินการไกลเกลี่ย

เบื้องตน  

3. พูดคุยกับตัวแทนพยาบาลงาน

อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช เพ่ือวางแนว

ทางแกไขปญหา และปองกันไมใหเกิด

ปญหาซํ้า 

4. แจงหัวหนากลุมการพยาบาลและงาน

อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชเพ่ือ

ดําเนินการทบทวนและติดตามการรักษา

ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับบริการ

รองเรียนดวยวาจา 

และคณะกรรมการ

งานไกลเกลี่ยเปน

ผูรับขอรองเรียน  

 



   ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลเวียงแกน

   วัน/เดือน/ป :

   หัวขอ : หนวยงานมีการกําหนดมาตรการและระบบในการปองกันการรับสินบน

   รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

1. บันทึกขอความรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ ภายใน 15 วัน มีการ

ขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน จํานวน 1 ชุด รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 

– 31 สิงหาคม 2565)

แกไข เสนอผูบริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนําเผยแพร บนเว็บไซตของหนวยงาน 

แกไข (แนบตามขอ 2.) รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565) 

3.1 สรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่ ภายในหนวยงาน 

3.2 สรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 Link ภายนอก :  http://wkhos.go.th/เผยแพรขอมูล/ita-2565/

   หมายเหตุ :

วันที่ วันที่ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงแกน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561

สําหรับหนวยงานในราชการของโรงพยาบาลเวียงแกน

2. บันทึกขอความรายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนที่มีการวิเคราะหปญหา / อุปสรรคและแนวทาง

๑ กันยายน ๒๕๖๕ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

๑ กันยายน ๒๕๖๕

         ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

นางสาววรัตยา  แกวจินดา นางสาววรัตยา  แกวจินดา

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

3. รายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน รอบ 12 เดือน ที่มีการวิเคราะหปญหา / อุปสรรคและแนวทาง

๑ กันยายน ๒๕๖๕

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

(นายกิตติภพ  ยาวิเลิง)

ผูอนุมัติรับรอง

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

นายกิตติภพ  ยาวิเลิง

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล
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