
ทราบ/อนุมัติ 
 
 

(นางจิตพร จันทยา) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0-56๓๘-๓๕๖๒ ต่อ ๑๐๓ 

ที ่ นว  0032.3๐๑/พิเศษ   วันที ่    30 พฤศจิกายน 2563 

เรื่อง รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

1. ความเป็นมา 
 ด้วย โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยจัดการข้อ
ร้องเรียนและจัดการข้อร้องทุกข์ เพ่ือให้การด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ก าหนดให้ปลูกฝัง ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความ
เป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึง มาตรการกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม 
เครือข่าย) 

2. ข้อพิจารณา 
  ตามที่ คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยจัดการข้อร้องเรียนและจัดการข้อร้องทุกข์ ของ
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้จัดเก็บข้อมูลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1) ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563 ดังรายละเอียด
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

3. ข้อเสนอ 
 1. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาเสนอแนะแนวทางเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 2. อนุมัติให้น ารายงานตามข้อ 1 ขึ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการต่อไป 

 
 

    (นางสาวอุรชา  สกุลณี) 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 เพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ 
          
         (นางสิริพร  ธนลาภอนันต์) 
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน ปฏิบัติหน้าที ่
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป   

 



 

รายงานผลการด าเนินการเกีย่วกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

(ไตรมาสที่ 1) ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563 
 

ล าดับ เรื่อง ปัญหาอุปสรรค การแก้ไขปัญหา ผู้รับผิดชอบ 
1 เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน

หรือการให้บริการ 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0-56๓๘-๓๕๖๒ ต่อ ๑๐๓ 

ที ่ นว  0032.3๐๑/พิเศษ   วันที ่    30 พฤศจิกายน 2563 

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 ตามที่ คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยจัดการข้อร้องเรียนและจัดการข้อร้องทุกข์ ของ
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้จัดเก็บข้อมูลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1) ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563 รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบ 

 ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุมัติ ให้น ารายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ดังกล่าวไปประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
www.klhos.go.th ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

 
                                                                      

          (นางสิริพร  ธนลาภอนันต์) 
     เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
                                                                                 ทราบ/อนุมัติ      
    
                                               

                                                                                  (นางจิตพร จันทยา) 
                                                            พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                                          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 

 

 

http://www.klhos.go.th/


 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

ตามประกาศโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 
ชื่อหนว่ยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  
วัน/เดือน/ปี :  30 พฤศจิกายน 2563 
หัวข้อ:  รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

                 รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1) ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563  
 
LINK  ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ :  ไม่มี 
....................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล 
 

ผู้รับรอง 
 
 

 

(นางสิริพร  ธนลาภอนนัต)์ (นางจิตพร จนัทยา) 
เจ้าพนักงานพัสดชุ านาญงาน ปฏิบัติหน้าที ่

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหนง่ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลีย้ว 
วันที ่30 พฤศจิกายน 2563 วันที ่30 พฤศจิกายน 2563 

 

 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 

(นายทรงยศ  แจ่มสอน) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ์

                                                วันที ่30 พฤศจิกายน 2563 

 


