
บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลโคกสูง  กลุมงานบริหารทั่วไป  โทร 037-441113ตอ 107 

ที ่ สก ๐๐๓3.๓๐๑.๐๘.1/5963         วันท่ี  19 สิงหาคม 2565 

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพรรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องรองเรียน ปงบประมาณ 2565(เม.ย.-ส.ค65) 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลโคกสูง 

  ๑.เรื่องเดิม 
  ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 69/1 
และประกอบกับมาตรา 52 และมาตรา 41 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดใหเมื่อสวนราชการไดรับคำรองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับ
วิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร
ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดำเนินการใหลุลวงไป ซึ่งการดำเนินการแกไขปญหา
รองเรียนเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอ่ืนใด
จากบุคคลใดนั้น 

๒.ขอเท็จจริง 
  โรงพยาบาลโคกสูง ไดสรุปผลการดำเนินงานเรื่องรองเรียน ปงบประมาณ 2565(เม.ย.-ส.ค
65) เพ่ือการแกไขปญหาเปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส  

  ๓.ขอพิจารณา 
  ขออนุมัติใหนำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องรองเรียนปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ข้ึน
เผยแพรทางเว็บไซตของโรงพยาบาลโคกสูง ที่ http://ksh.go.th ดังนี้ 
                       ๑.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                       ๒.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของ
เจาหนาที่    

  ๔.ขอเสนอ   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
 
 

ทราบ 
 
 

   

        นางรัตนา  พันจุย 
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

               (นายสุกฤษฎิ์  เลิศสกุลธรรม) 
              ผูอำนวยการรงพยาบาลโคกสูง  



√

√ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลโคกสูง 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลโคกสูง 

ชื่อหนวยงาน  :    โรงพยาบาลโคกสูง 

วัน/เดือน/ป    :   19 สิงหาคม 2565                    

หัวขอ :  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข ปงบประมาณ 2565(เม.ย.-ส.ค65) 
            

รายละเอียดขอมูล : รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข ปงบประมาณ 2565(เม.ย.-ส.ค65) 
                       ๑.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                       ๒.รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่   

 

ขอเผยแพรทาง  

     √       เว็บไซตของโรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแกว      
              https://www.ksh.go.th/ 
             บอรดประชาสัมพันธ โรงพยาบาลโคกสูง      

               อ่ืนๆ ระบุ.......................................................... 

หมายเหต ุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

            

                 ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                   ผูอนุมัติรับรอง 

  

(นางรัตนา  พันจุย)                                   ( นางจินตนา  จักรสิงหโต)  
        ตำแหนง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                   ตำแหนงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ                
                 วันที่ 19 สิงหาคม 2565                                 วันที่ 19 สิงหาคม 2565                    
 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 

(นายบรรลือฤทธิ์  กันดิษฐ) 

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

วันที่ 19 สิงหาคม 2565                

 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลโคกสูง  กลุมงานบริหารทั่วไป  โทร 037-441113ตอ 107 

ที ่ สก ๐๐๓3.๓๐๑.๐๘.1/5961           วันท่ี  19 สิงหาคม 2565 

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ 2565 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลโคกสูง 

  ๑.เรื่องเดิม 
  ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 69/1 
และประกอบกับมาตรา 52 และมาตรา 41 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดใหเมื่อสวนราชการไดรับคำรองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร
ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดำเนินการใหลุลวงไป ซึ่งการดำเนินการแกไขปญหา
รองเรียนเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใด
จากบุคคลใดนั้น 

๒.ขอเท็จจริง 

 
    

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  โรงพยาบาลโคกสูง ไดประกาศจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ไดรับเรื่องรองเรียน
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปงบประมาณ 2565(เม.ย.-ส.ค.65)และเพ่ือการแกไขปญหา
เปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส  

  ๓.ขอพิจารณา 
  ขอสร ุปผลการดำเนินงานเร ื ่องร องเร ียนร องเร ียนการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ 
ปงบประมาณ 2565(เม.ย.-ส.ค.65)พบวาไมมีขอรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนหรือหนวยงานตางๆ
มายังโรงพยาบาลโคกสูง 

  ๔.ขอเสนอ   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

        นางรัตนา  พันจุย 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

                               ทราบ 
 
 
 
                (นายสุกฤษฎิ์  เลิศสกุลธรรม) 
               ผูอำนวยการโรงพยาบาลโคกสูง  



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  โรงพยาบาลโคกสูง  กลุมงานบริหารทั่วไป  โทร 037-441113ตอ 107 

ที ่ สก ๐๐๓3.๓๐๑.๐๘.1/5962          วันท่ี  19 สิงหาคม 2565 

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่   

 ปงบประมาณ 2565(เม.ย.-ส.ค.65) 
เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลโคกสูง 

  ๑.เรื่องเดิม 
  ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 69/1 
และประกอบกับมาตรา 52 และมาตรา 41 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดใหเมื่อสวนราชการไดรับคำรองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร
ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดำเนินการใหลุลวงไป ซึ่งการดำเนินการแกไขปญหา
รองเรียนเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใด
จากบุคคลใดนั้น 

๒.ขอเท็จจริง 
  โรงพยาบาลโคกสูง ไดประกาศจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ไดรับเรื่องรองเรียน
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่   ในปงบประมาณ 2565(เม.ย.-ส.ค.65)และเพื่อการแกไขปญหา
เปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส  

  ๓.ขอพิจารณา 
  ขอสรุปผลการดำเนินงานเรื่องรองเรียนรองเรียนปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่   
ปงบประมาณ 2565(เม.ย.-ส.ค.65)พบวาไมมีขอรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนหรือหนวยงานตางๆมายัง
โรงพยาบาลโคกสูง  
 
  ๔.ขอเสนอ   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
 
 

ทราบ 
 
 

    (นายสุกฤษฎิ์  เลิศสกุลธรรม) 
                     ผูอำนวยการรงพยาบาลโคกสูง 

        นางรัตนา  พันจุย 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 


