ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องรองเรียน
EB 16 หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องรองเรียนของ
หนวยงาน
 มีการดําเนินการ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน การกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการ
เรื่องรองเรียนของหนวยงาน โดยจัดทํามาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการปองกันทุจริต ประจําป
งบประมาณ 256๓ และมีคูมือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรองเรียนทั่วไปประจําป พ.ศ. 256๓
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1. มาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการปองกันทุจริต ประจําปงบประมาณ 25๖๓
2. แตงตั้งคณะทํางานประจําศูนยรับเรื่องรองราวรองทุกข/ขอรองเรียนหนวยบริการปฐมภูมิ
๓. แตงตั้งเจาหนาที่รับเรื่องรองเรียน และคณะกรรมการไกลเกลี่ยเพื่อขจัดเรื่องรองเรียน
๔. คูมือการดําเนินการเรื่องรองเรียน
๕. แผนภูมิขั้นตอนการดําเนินงานรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข
๖. แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
เอกสาร/หลักฐานการเปดเผยขอมูลภาครัฐ คือ
1. http://www.namyuen.in.th
2.
 ไมมีการดําเนินการ
เนื่องจาก
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1.
2.

คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
ที่ ๗ /๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานประจําศูนยรับเรื่องราวรองทุกข/ขอรองเรียน หนวยบริการปฐมภูมิ
สังกัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
………………………………………………………..
หน ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ หรื อ โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล มี ก ารให บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ที่
หลากหลาย อาทิ การส งเสริมสุขภาพ การปองกัน โรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพ และการคุมครอง
ผูบริโภค ถือเปนหนวยบริการสาธารณะที่ใหประชาชนทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานของหนวยบริการปฐมภูมิ สังกัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
จังหวัดอุบลราชธานี เปนไปดวยความโปรงใสมีการตรวจสอบจากภาคประชาชน ผูเกี่ยวของ และเปนการทํางาน
ภายใต “หลักธรรมมาภิบาล” หรืออาจเรียกวา “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” ซึ่งรูจักกันในนาม “Good
Governance” เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและใหเปนไปตามมาตรฐานการใหบริการ จึงไดแตงตั้งคณะทํางาน
ประจําศูน ยรับเรื่องราวรองทุกข/ขอรองเรีย น หนวยบริการปฐมภูมิ สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
๑. คณะทํางานระดับอําเภอ
๑.๑ นายพีระพล เดชบุญ
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
หัวหนาคณะทํางาน
๑.๒ นายประจักษ สุพรหม ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
รองหัวหนาคณะทํางาน
๑.๓ นายสมชัย หงษทอง
ผอ.รพ.สต.ปลาขาว
คณะทํางาน
๑.๔ จาเอกธนธรณ สิงหสีทา ผอ.รพ.สต.บุเปอย
คณะทํางาน
๑.๕ นางพัชนุช วงศพุทธพฤทธิ์ ผอ.รพ.สต.สุขวัฒนา
คณะทํางาน
๑.๖ นายชัยวัฒน ศรีทอง
ผอ.รพ.สต.แขดอน
คณะทํางาน
๑.๗ น.ส.นภาพร หวงสุขสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ คณะทํางาน/เลขานุการ
มีหนาที่
๑. เปนเจาหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริง พิจารณาแกไขขอรองเรียน
๒. กรณีที่อาจเกี่ยวของกับคดี หรืออาจกอใหเกิดเปนคดีความได ใหแจงรายละเอียดเฉพาะ
ที่สวนราชการเจาของเรื่องจะสามารถนําไปพิจารณาดําเนินการตอไปได โดยอาจมีการปกปดขอความตามคํารอง
บางสวนก็ได ทั้งนี้ หากสวนราชการเจาของเรื่องประสานขอทราบขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมใหพิจารณาเปนราย
กรณีเรื่องรองเรียนของสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนการเฉพาะ
๒. คณะทํางานระดับหนวยบริการปฐมภูมิ
๒.๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปลาขาว ตําบลยาง
๒.๑.๑ นายสมชัย หงษทอง
ผอ.รพ.สต.ปลาขาว
หัวหนาคณะทํางาน
๒.๑.๒ นางอุทุมพร ลาธุลี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะทํางาน
๒.๑.๓ นางสาวอัญชัญ พูลเวช
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ คณะทํางาน
/๒.๑.๓ น.ส.วิจิตรา ผิวบาง...

-๒๒.๑.๓ น.ส.วิจิตรา ผิวบาง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะทํางาน
๒.๑.๔ น.ส.นิ่มอนงค กาญจนพัฒน จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน คณะทํางาน
๒.๑.๕ น.ส.จิราภรณ สมภพ
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน เลขานุการ
๒.๒ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุขวัฒนา ตําบลเกาขาม
๒.๒.๑ นางพัชนุช วงศพุทธพฤทธิ์ ผอ.รพ.สต.สุขวัฒนา
หัวหนาคณะทํางาน
๒.๒.๒ น.ส.ศิริรักษ สอนสอน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะทํางาน
๒.๒.๓ นายยุติธรรม โพธิ์ไทร
จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน คณะทํางาน
๒.๒.๓ น.ส.กันหา พันธโบ
นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทํางาน
๒.๒.๔ น.ส.มณีรัตน แกวพวง
จพ.สาธารณสุข
เลขานุการ
๒.๓ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบุเปอย ตําบลบุเปอย
๒.๓.๑ จาเอกธนธรณ สิงหสีทา
ผอ.รพ.สต.บุเปอย
หัวหนาคณะทํางาน
๒.๓.๒ น.ส.ปราณปรียา แกวคําสอน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
๒.๓.๓ นางอมร พวงแกว
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
๒.๓.๔ น.ส.ดวงจันทร สมพร
จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ค ณ ะ ทํ า ง า น
๒.๓.๕ น.ส.นวลลมัย พรมรัตน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทํางาน
๒.๓.๖ น.ส.ยุพาวดี ศรีภักดี
นักวิชาการสาธารณสุข
เลขานุการ
๒.๔ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยางใหญ ตําบลยางใหญ
๒.๔.๑ น.ส.วาสนา วิถี
ผอ.รพ.สต.ยางใหญ
หัวหนาคณะทํางาน
๒.๔.๒ น.ส.ภัชราพร วงษขันธ
พยาบาลวิ ช าชี พ ชํ า นาญการ
คณะทํ า งาน
๒.๔.๓ น.ส.ทิพาพรรณ สิงหสีทา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทํางาน
๒.๔.๔ น.ส.สุปราณี สีสวย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทํางาน
๒.๔.๕ น.ส.พัชรินทร บุดชาลุน
จพ.ทันตสาธารณสุข
เลขานุการ
๒.๕ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาโม ตําบลโซง
๒.๕.๑ น.ส.ศิริลักษณ มหาลี
ผอ.รพ.สต.ตาโม
หัวหนาคณะทํางาน
๒.๕.๒ น.ส.ปาณิศรา ยานิพันธ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทํางาน
๒.๕.๓ น.ส.กิตติยา ฟาเลื่อน
จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน คณะทํางาน
๒.๕.๔ น.ส.เบญญาภา ไพรบึง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เลขานุการ
๒.๖ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดเชียงมุน ตําบลโดมประดิษฐ
๒.๖.๑ นางรัตติกร อนันตรัตน
ผอ.รพ.สต.กุดเชียงมุน
หัวหนาคณะทํางาน
๒.๖.๒ นางจิรภา โมขทิพย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
๒.๖.๓ นายสาคร ทองหนุน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
๒.๖.๔ น.ส.นวลฉวี หินกอง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทํางาน
๒.๖.๕ นายสุชาติ เหมแดง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เลขานุการ
๒.๗ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองครก-ตายอย ตําบลโดมประดิษฐ
๒.๗.๑ นางทิพวรรณ จูมสิมมา
ผอ.รพ.สต.หนองครก-ตายอย หัวหนาคณะทํางาน
๒.๗.๒ น.ส.กรรธิมา กิ่งแกว
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทํางาน
๒.๗.๓ น.ส.เบญจมาศ วรรณโสภา จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
เลขานุการ
/๒.๘ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนสูง…
-๓-

มีหนาที่

๒.๘ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนสูง ตําบลโดมประดิษฐ
๒.๘.๑ นายธีรวัฒน เพชรไกร
ผอ.รพ.สต.โนนสูง
หัวหนาคณะทํางาน
๒.๘.๒ นางศรีวิกร กุลพร
นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทํางาน
๒.๘.๓ น.ส.นัยรัตน ประทุมทอง พยาบาลวิชาชีพ
เลขานุการ
๒.๙ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคอ ตําบลโดมประดิษฐ
๒.๙.๑ นายเทพสิน อินจําปา
จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน หัวหนาคณะทํางาน
๒.๙.๒ น.ส.สินีนาถ บัวอุไร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
คณะทํางาน
๒.๙.๓ นางดวงใจ รักษา
พนักงานธุรการ
เลขานุการ
๒.๑๐ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแขดอน ตําบลโดมประดิษฐ
๒.๑๐.๑ นายชัยวัฒน ศรีทอง
ผอ.รพ.สต.แขดอน
หัวหนาคณะทํางาน
๒.๑๐.๒ น.ส.ภัสสร เอื้อวงศ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทํางาน
๒.๑๐.๓ นางวิลาสินี ทองลือ
นักวิชาการสาธารณสุข
เลขานุการ
๒.๑๑ สถานบริการสาธารณสุขชุมชนจันลา ตําบลโดมประดิษฐ
๒.๑๑.๑ น.ส.ชุติกาญจน มุขมนตรี จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน หัวหนาคณะทํางาน
๒.๑๑.๒ น.ส.อัชราพร พลยา
พนักงานบริการ
คณะทํางาน
๒.๑๒ สถานบริการสาธารณสุขชุมชนแปดอุม ตําบลโดมประดิษฐ
๒.๑๒.๑ นางโอวาท รุงวัฒนา
พนักงานสุขภาพชุมชน
หัวหนาคณะทํางาน
๒.๑๒.๒ นางยุภาวดี คําทู
พนักงานพิมพ
คณะทํางาน

๑. รับเรื่องราวขอรองทุกข รองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยากหรือ
ปญหาอื่นใดจากประชาชน หนว ยงาน องคกรตาง ๆ แลว ทําการประเมิน วิเคราะห ตรวจสอบขอเท็จ จริง
เบื้องตน
๒. ในเบื้องตนใหถือเปนความลับของทางราชการ หากเปนบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะ
รายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอน
๓. รายงาน ชี้แจงขอเท็จจริงใหคณะทํางานระดับอําเภอทราบ เพื่อรวมพิจารณาแกไขขอ
รองเรียน
๔. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่ง ปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหไปดวยความเรียบรอย
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายหากมีปญหาหรือมีขอขัดของในการปฏิบัติงาน ให
รายงานใหสาธารณสุขอําเภอน้ํายืนทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพีระพล เดชบุญ)
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน

คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
ที่ ๘ / 2563
เรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่รับเรื่องรองเรียน และคณะกรรมการไกลเกลี่ยเพื่อขจัดเรื่องรองเรียน
........................................................................
เพื่อใหการบริการ และการบริห ารงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
น้ํายืน เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ เปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ จึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน
เพื่อควบคุมปองกันเรื่องรองเรียน และไกลเกลี่ยเรื่องรองเรียน เพื่อลดความขัดแยง และใหการดําเนินงานเปนไป
อยางปกติ เรียบรอยโดยเร็ว ดังนี้
ศูนยรับเรื่องรองเรียน
ใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน โดยใหหองบริหารหรือ
ห อ งทํ า งานของผู อํ า นวยการโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลเป น ศู น ย รั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย น มี ผู อํ า นวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนผูรับเรื่องรองเรียน
ใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จัดตั้งเปนศูนยรับเรื่องรองเรียนระดับอําเภอ โดยใหหองผูชวย
สาธารณสุขอําเภอเปนศูนยรับเรื่อง มีผูชวยสาธารณสุขอําเภอเปนผูรับเรื่องรองเรียน
คณะกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องรองเรียน
โซนที่ 1 ประกอบดวย
๑. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปลาขาว ตําบลยาง
๒. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุขวัฒนา ตําบลเกาขาม
๓. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบุเปอย ตําบลบุเปอย
๔. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาโม ตําบลโซง
๕. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลยางใหญ ตําบลยางใหญ
เมื่อเกิดเรื่องขึ้นในพื้นที่ดังกลาว ใหบุคคลดังตอไปนี้ รับผิดชอบเปนคณะกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องรองเรียน
1. นายสมชัย หงษทอง
ตําแหนง ผอ.รพ.สต.ปลาขาว
ประธานคณะกรรมการ
2.จาเอกธณธรณ สิงหสีทา
ตําแหนง ผอ. รพ.สต.บุเปอย
กรรมการ
3. นางสาววาสนา วิถี
ตําแหนง ผอ. รพ.สต. ยางใหญ
กรรมการ
4.นางสาวศิริลักษณ มหาลี
ตําแหนง ผอ. รพ.สต. ตาโม
กรรมการ
5.นางพัชนุช วงศพุทธพฤทธิ์ ตําแหนง ผอ. รพ.สต.สุขวัฒนา กรรมการและเลขานุการ
โซนที่ 2 ประกอบดวย
๑. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดเชียงมุน ตําบลโดมประดิษฐ
๒. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนสูง ตําบลโดมประดิษฐ
๓. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองครก ตายอย ตําบลโดมประดิษฐ
๔. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคอ ตําบลโดมประดิษฐ
๕. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแขดอน ตําบลโดมประดิษฐ
๖. สถานบริการสาธารณสุขชุมชนแปดอุม ตําบลโดมประดิษฐ
๗. สถานบริการสาธารณสุขชุมชนจันลา ตําบลโดมประดิษฐ
-๒-

/เมื่อเกิดเรื่องขึ้นในพื้นที่ดังกลาว…

เมื่อเกิดเรื่องขึ้นในพื้นที่ดังกลาว ใหบุคคลดังตอไปนี้ รับผิดชอบเปนคณะกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องรองเรียน
1.นางรัตติกร อนันตรัตน
ตําแหนงผอ.รพ.สต.กุดเชียงมุน ประธานคณะกรรมการ
2. นางโอวาท รุงวัฒนา
ตําแหนง หัวหนา . สสช. แปดอุม
กรรมการ
3. นายชัยวัฒน ศรีทอง
ตําแหนง ผอ. รพ.สต. แขดอน
กรรมการ
4.นายธีรวัฒน เพชรไกร
ตําแหนง ผอ. รพ.สต. โนนสูง
กรรมการ
5. นางทิพวรรณ จูมสิมมา
ตําแหนง ผอ. รพ.สต. หนองครก-ตายอย กรรมการ
6. น.ส.ชุติกาญจน มุขมนตรี ตําแหนง หัวหนา สสช.จันลา
กรรมการ
7. นายเทพสิน อินจําปา
ตําแหนง ผอ.รพ.สต.คอ
กรรมการและเลขานุการ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืนเมื่อเกิดเรื่องขึ้นในพื้นที่อําเภอน้ํายืนใหบุคคลดังตอไปนี้
รับผิดชอบเปนคณะกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องรองเรียน
1. นายพีระพล เดชบุญ ตําแหนง สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
ประธานคณะกรรมการ
2. นายประจักษ สุพรหม ตําแหนง ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
กรรมการ
3. นางสาวนภาพร หวงสุขสกุล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ เลขานุการ
ใหมีหนาที่
1. รับเรื่องรองเรียน จัดทําเอกสารรับเรื่องรองเรียน
2. รายงานขอรองเรียนใหผูบังคับบัญชาทราบ และขออนุญาตออกสอบขอมูล
3. ติดตามสอบขอเท็จจริง หรือหาขอมูลเพิ่มเติม ใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน นับจากวันที่ไดรับ
เรื่องรองเรียน
4. นัดหมายผูเกี่ยวของเขาใหขอมูลเพิ่มเติม กรณีที่จําเปนตองดําเนินการ
5. หาแนวทางแกไขปญหาเรื่องรองเรียน เสนอผูบังคับบัญชา ทราบและใหขอเสนอแนะ
6. นัดหมายไกลเกลี่ย ผูเกี่ยวของ ทั้งแบบแยกไกลเกลี่ย และรวมไกลเกลี่ยเรื่องรองเรียน
7. สรุปผลการไกลเกลี่ยรายงานผูบังคับบัญชา ตามลําดับ
8. แจงผลการไกลเกลี่ย ใหผูที่เกี่ยวของทราบ และยุติขอขัดแยง
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ 256๓

(นายพีระพล เดชบุญ)
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน

มาตรการปองกันการรับสินบนและการตอตานการทุจริต
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี เปนไปดวย
ความโปรงใส ตรวจสอบได ปลอดจาก การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
น้ํายืน จึงกําหนดมาตรการปองกันการรับสินบน ดังนี้
วัตถุประสงค
๑. เพื่อกําหนดมาตรการ แนวทาง งดการรับ การเรียกรอง หรือการให ของขวัญ ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใด ยกเวนกรณีจําเปนตองไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ และสํานักงาน ป.ป.ช.กําหนดเทานั้น
๒. เพื่อใหบุคลากรยึดถือปฏิบัตินโยบายอยางเครงครัด รวมถึงตระหนักถึงการมีสวนรวมที่
จะรับผิดชอบ ในการปองกันและตอตานการรับสินบน มาตรการ
๒.๑. ประกาศเจตจํานงในการบริหารหนวยงานอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดีโดยเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกทราบ
๒.๒ กํา หนดบทบาทหน าที่ ของผูบ ริห ารทุ กระดับ ให ครอบคลุม ถึงการประพฤติต นเป น
แบบอยางที่ดี การควบคุม กํากับ ติดตาม สนับสนุนแลขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อปองกันการรับ ใหสินบน หรือ
ผลประโยชนอื่นใด รวมถึงปองกันการมีสวนรวมในการทุจริตทุกรูปแบบ
๒.๓. กําหนดจรรยาบรรณ บทบาทหนาที่ของพนักงานทุกระดับ ใหครอบคลุมถึง – การ งด
รับ ใหสินบนหรือผลประโยชนอื่นใดในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม - การไมเขาไปมีสวนรวมในการทุจริต
ทุกรูปแบบ - การรวมสอดสองดูแล และรายงานการรับ ใหสินบนหรือประโยชนอื่นใด รวมถึงการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบทุกรูปแบบตอผูบังคับบัญชา - การใหความรวมมือ ชวยเหลือในกระบวนการสอบสวน สอบขอเท็จจริงที่
เกี่ยวของ
๒.๔. สงเสริมวัฒนธรรมการตอตานการรับ การใหสินบน หรือผลประโยชนอื่นใด รวมถึง
ปองกัน การมีสวนรวมในการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
๒.๕. กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดอบรมใหความรูและสรางชองทางการรับรู แก
บุคลากรเพื่อเปนการสรางวัฒนธรรมองคกรเกี่ยวกับการตอตาน การทุจริตและประพฤติมิชอบ การรับ การให
สินบน หรือผลประโยชนอื่นๆ
๒.6. กําหนดใหหนวยงาน (ตามมติคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส) ใน
การดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากร มี
ทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต และมุงผลประโยชนสวนรวม ตลอดจนเผยแพรขอมูลให
บุคลากร ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกรับทราบ
๒.๗. กําหนดใหบุคลากรทุกคนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน มีหนาที่สอดสอง และ
รวมกันปองกันการรับ การใหสินบน หรือผลประโยชนอื่นๆรวมถึง การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยไม
ละเลย เพิกเฉยตอ การกระทําที่เขาขายดังกลาว
๒.๘. ดําเนินการลงโทษทางวินัย ทางปกครอง และทางกฏหมาย ตามความเหมาะสม ตอ
ผูบริหารหรือ บุคลากรซึ่งถูกตัดสินวาไดกระทําความผิดทุจริตอยางเด็ดขาด
๒.๙. กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของ รายงานผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการรับ การให
สินบน หรือ ประโยชนอื่นใด ตอที่ประชุมคณะผูบริหารสํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน อยางนอยปละ ๑ ครั้ง

(นายพีระพล เดชบุญ)
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน

บันทึกขอความ
สวนราชการ กลุมงานบริหาร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๑๐๓๒/๑๔๗
วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง การแจงมาตรการปองกันการรับสินบนและการตอตานการทุจริตและการปองกันผลประโยชนทับซอน
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง , หัวหนากลุมงาน ทุกทาน
ดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน ไดแจงมาตรการปองกันการรับสินบนและการตอตาน
การทุจริตและการปองกันผลประโยชนทับซอน การใหหรือรับสินบน และการปองกันผลประโยชนทับซอน ตอ
เจาหนาที่ภายในหนวยงานและสาธารณชน ภายนอกหนวยงาน นั้น
ในการนี้ เพื่อใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
เปนไปตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และพรอมที่จะรับการติดตาม ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามประกาศที่แสดงไว จึงขอแจงทุกทานรับทราบประกาศ ตามที่เสนอมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายพีระพล เดชบุญ)
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน

ชองทางการติดตอประสานงาน ในสังกัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
๑. http://namyuensso.in.th/ เว็ปไซต สสอ.น้ํายืน
๒.ชองทางไลนกลุม สสอ.น้ํายืน
๓. ชองทางไลนกลุม ผอ.รพ.สต.น้ํายืน
๔.ชองทางไลนกลุม แชรงาน รพ.สต.น้ํายืน
๕.ชองทาง Face book กลุม รพ.สต.น้ํายืน

คูมือการดําเนินการเรื่องรองเรียน
ประเภทกระบวนงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายหนวยงาน
๑.ขอบเขตการใหบริการ งานที่ใหบริการ
การดําเนินการเรื่องรองเรียน
สถานที่หรือชองทางการใหบริการ
ศูนยประสานการรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกข
งานนิติการ กลุมงานบริหาร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
โทรศัพท ๐๔๕-๔๒๙๔๖๕ โทรสาร ๐๔๕-๔๒๙๔๖๕
วันเวลาการใหบริการเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ทุกวันทําการ
๒.หลักเกณฑ วิธีการ
คํานิยาม
และเงื่อนไข
“เรื่ องร องเรี ยน”หมายถึ งเรื่องรองเรีย นที่เกี่ย วกับ การปฏิบัติงานของเจาหนาที่สังกั ด
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอน้ํ า ยื น เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ เนื่ อ งจาก
ฝาฝนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ ประกาศ คําสั่ง
“การกลาวหา” หมายถึงการรองเรียนกลาวโทษระบุวาขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูใด
มีพฤติการณหรือมีการกระทําที่เปนความผิดวินัยหรือมีการกระทําที่เปนความผิดกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ ประกาศ คําสั่ง
“บัตรสนเทห” หมายถึงการกลาวหาโดยไมระบุชื่อหรือลงลายมือชื่อของผูกลาวหา แตระบุ
เพี ย งชื่ อ หรื อ ตํ า แหน ง ของผู ถู ก กล า วหา หรื อ ระบุ ข อ เท็ จ จริ ง ที่ เ พี ย งพอให ท ราบว า
เป น การกล า วหาผู ใ ด และเป น ข อ เท็ จ จริ ง เพี ย งพอที่ จ ะเข า ใจได ว า ผู ถู ก กล า วหานั้ น มี
พฤติการณหรือการกระทําผิดอยางไร
“การอุ ท ธรณ ” หมายถึ ง การที่ ผู ถู ก ลงโทษทางวิ นั ย ร อ งขอให ผู มี อํ า นาจหน า ที่ ต ามที่
กฎหมายกําหนดไว ยกเรื่องของตนขึ้นพิจารณาใหมใหเปนไปในทางที่เปนคุณแกตน
“การสื บ สวน”หมายถึ ง การสื บ หาข อ เท็ จ จริ ง และพยานหลั ก ฐานในเบื้ อ งต น เพื่ อ ใช
ประกอบการพิจารณาวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดหรือไม
“ชองทาง” หมายถึงชองทางตาง ๆ ที่เปดรับเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถรองเรียน
ได เช น โทรศั พ ท โ ทรสารจดหมาย/หนั ง สื อ เว็ บ ไซต จ ดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
มาดวยตนเอง เปนตน
“เอกสาร/หลักฐานการรับเรื่องรองเรียน” หมายถึง แบบบันทึกการรับเรื่องรองเรียน หรือ
เอกสาร หลักฐานที่บันทึกรายละเอียดเรื่องรองเรียน รวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่อง
รองเรียนนั้น ๆ
องคประกอบของคูมือ

หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไข
กระบวนการรองเรียน เปนการสะทอนการปฏิบัติหนาที่ราชการของบุคลากรในองคกรวา
การปฏิบัติงานของบุคลากรมีความโปรงใสและเปนธรรมหรือไม โดยหนวยงานราชการ
จะตองกําหนดใหมีกระบวนงาน มีขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียน มีขั้นตอนการดําเนินการ มี
ช องทางการร องเรีย นมีห นว ยงานหรือผูรับ ชอบ มีก ารเผยแพรผ ลการดําเนิน งานเรื่อ ง
ร อ งเรี ย น มี ก ารระบุ ป ญ หาอุ ป สรรคและแนวทางแก ไ ข รวมถึ ง มี ก ารรายงานผลการ
ดําเนินงานเรื่องรองเรียน
-๒-

คูมือการดําเนินการเรื่องรองเรียน

๓.ขั้นตอน ๓.๑รับเรื่อง
และ รองเรียนผาน
ระยะเวลา ชองทางตาง ๆ

๓.๑.๑ บันทึกขอมูลในระบบงานรับเรื่อง
รองเรียน
๓.๑.๒ รายงานเสนอใหผูบังคับบัญชา
ตามลําดับเพื่อพิจารณาและมอบหมาย
ใหดําเนินการหรือสงตอใหผูรับผิดชอบ
๓.๒ การพิจารณา ดําเนินการตรวจสอบหรือสืบสวนและ
กลั่นกรองและ
จัดทํารายงานผล เสนอผูบังคับบัญชา
การดําเนินการ
รวมถึงการดําเนินการแกไขปญหา
๓.๓การแจงใหผู แจงผูรองตามหลักฐานชื่อที่อยู เปน
รองเรียนทราบถึง หนังสือทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
การรับเรื่องมา
หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เปนหลักฐาน
ดําเนินการ
๓.๔กรณีการแจง ๓.๔.๑ เมื่อดําเนินการตรวจสอบหรือ
ผลการพิจารณา สืบสวนเสร็จแจงผลการพิจารณา
ดําเนินการแกไข ดําเนินการ เปนหนังสือทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับหรือทางสื่อ
ปญหาเรื่อง
อิเล็กทรอนิกสที่เปนหลักฐาน
รองเรียน
๓.๔.๒ ถาการแจงผลการพิจารณาหรือ
ผลการดําเนินการนั้น เปนคําสั่งทาง
ปกครอง คูกรณีอาจอุทธรณคําสั่งทาง
ปกครองนั้นโดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทํา
คําสั่งทางปกครองตามหลักเกณฑ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.๒๕๓๙

๔.รายการเอกสารหลักฐาน
ประกอบ

๕.คาธรรมเนียม

๒๐นาที
๒๐ นาที นับแต
รับเรื่อง

งานสารบรรณ
หรือเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
เฉพาะเรื่องนั้น ๆ

ภายใน ๗ วัน นับ เจาหนาที่
แตรับเรื่อง
ผูรบั ผิดชอบ
เฉพาะเรื่องนั้น ๆ
ภายใน ๒ ชั่วโมง เจาหนาที่
นับแตรับเรื่องมา ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ (กรณี เฉพาะเรื่องนั้น ๆ
ปรากฎตัวผูรอง)
ภายใน ๒วัน นับ เจาหนาที่
แตวันพิจารณา ผูรับผิดชอบ
หรือดําเนินการ เฉพาะเรื่องนั้น ๆ
เรื่องเสร็จ
ภายในกําหนดวัน
เวลาที่แจงการ
แจงคําสั่งทาง
ปกครองนั้น

พยานหลักฐานประกอบการยื่นเรื่องรองเรียน ในการยื่นคํารองเรียนแตละครั้ง
นอกจากผูรองจะตองแสดงเหตุผลความจําเปนที่ตองยื่นเรื่องรองเรียนวาไดรับ
ผลกระทบหรือไดรับความเสียหายจากการกระทําการหรืองดเวนกระทําการของ
เจาหนาที่ของรัฐอยางไร ตองการใหแกไข หรือชวยเหลืออยางไร ผูรองควรยื่น
เอกสารหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่รองเรียนใหเพียงพอสําหรับ
ประกอบการพิจารณาวา มีมูลที่ควรตรวจสอบหรือแกไขไดหรือไมอยางไร
ไมมี

คูมือการดําเนินการเรื่องรองเรียน
๖.สวนงานที่เกี่ยวของ ศูนยประสานการรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขสํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
กับการรับเรื่องรองเรียน
สวนงาน
ประเภทเรื่องรองเรียน
กลุมงานบริหาร งานนิติการ
ปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติหนาที่ตามกฎระเบียบ
วินัย ทุจริตประพฤติมิชอบ และทั่วไป
ยา อาหาร เครื่องมือแพทยวัตถุอันตรายวัตถุที่
กลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทสถานพยาบาล
แอลกอฮอล บุหรี่ สุขภาพจิต โรคไมติดตอ
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ,สุขภาพจิต
และยาเสพติด

๗.ชองทางรองเรียน

๘.อื่น ๆ

กลุมงานการแพทยและบรรเทา
ผูรับบริการ/ผูใหบริการไดรับความเสียหาย
สาธารณภัย
กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม
การสาธารณสุข สิ่งแวดลอม ขยะ
และอาชีวอนามัย
กลุมงานควบคุมโรคติดตอ,
การควบคุมโรคติดตอ และภัยสุขภาพ
อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอม อนามัยสิ่งแวดลอม
๗.๑ ตูรับเรื่องรองเรียน(รับฟงการแสดงความคิดเห็น)
อาคารสํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
๗.๒ ทางไปรษณีย ที่อยู ๑๕ หมู ๑๕ ตําบลสีวิเชียร อําเภอน้ํายืน
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๖๐
๗.๓ โทรศัพท ๐๔๕ –๔๒๙๔๖๕ โทรสาร ๐๔๕ –๔๒๙๔๖๕
๗.๔ เขาพบ สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี
อาคารสํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการดําเนินการรับเรื่องรองเรียน
ลําดั
บที่
๑

๒

ผังกระบวนการ
ผูรองเรียน

รับเรื่องลงทะเบียนและ
บันทึกขอมล

๓
พิจารณาวิเคราะห
สรุปประเด็นขอรองเรียน

๔
เสนอ
ผูบังคับบัญชา
พิจารณา
กรณีมีมูล

๕
มอบหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบหา
ขอเท็จจริง

(FLOWCHART)
หนวยงาน
รายละเอียด
ผูรับผิดชอบ
ศูนยรับเรื่องรองเรียน -ผูรองเรียนไดรองเรียนผานทางชองทาง
ตาง ๆ
-ลงทะเบียนเรื่องรองเรียน
เจาหนาที่
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการรองเรียน
ผูรับผิดชอบการ
ลงทะเบียนและบันทึกขอมูลของแตละ
รองเรียนแตละ
หนวยงาน ตามแบบฟอรม
หนวยงาน
เจาหนาที่
- เจาหนาที่รับขอรองเรียน พิจารณา
ผูรับผิดชอบการ
วิเคราะหเอกสาร เพื่อแยกตามประเภท
รองเรียนแตละ
ขอรองเรียน
หนวยงาน
-สรุปประเด็นสําคัญในการรองเรียนเพื่อ
เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา (สําเนา
เรื่องสงศูนยรับเรื่องรองเรียนเพื่อบันทึก
ในระบบ)
ผูมีอํานาจของ
เจาหนาที่รับเรื่องรองเรียนของ
หนวยงาน
หนวยงานนําเรื่องเสนอผูบังคับบัญชา
กร
เพื่อพิจารณาตามมูลเหตุที่ไดมีการ
ณี
รองเรียน
ไมมี
๑. กรณีไมมีมูล พิจารณายุติเรื่อง ทํา
หนังสือแจงผูรองเรียนทราบและสําเนา
แจงศูนยรับเรื่องรองเรียนทราบ
๒.กรณีมีมูล ผูบังคับบัญชาสั่งมอบ
หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการตอไป
ผูรับผิดชอบของ
หนวยงานที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบ
ขอรองเรียน

ผูรับผิดชอบรับเรื่องดําเนินการ
ตรวจสอบหาขอเท็จจริงตาม
กระบวนการดําเนินการของหนวยงาน
ตามระยะเวลาที่กําหนด

ระยะ
เวลา
๒๐
นาที/
เรื่อง
๒๐
นาที/
เรื่อง
๑
ชั่วโมง/
เรื่อง
ภายใน
๓ วัน

๑ วัน/
เรื่อง

๗ วัน/
เรื่อง

๖

ดําเนินการแจงตอบกลับผู
รองหลังจากที่ดําเนินการ
ตรวจสอบหาขอเท็จจริง

๗
สําเนาเรื่องแจงศูนยรับ
เรื่องเพื่อบันทึกผลการ
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบของ
หนวยงานที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบ
ขอรองเรียน
ผูรับผิดชอบของ
หนวยงานที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบ
ขอรองเรียน

เมื่อผูที่รับผิดชอบไดดําเนินการ
ตรวจสอบหาขอเท็จจริงตาม
กระบวนการแลว พรอมทั้งไดขอสรุปผล
การตรวจสอบตองทําหนังสือแจงตอบ
กลับผูรองเรียนใหไดทราบผลดําเนินการ
หนวยงานที่รับผิดชอบแจงใหผูรองทราบ
ถึงผลการดําเนินการแลว สําเนาเรื่อง
แจงศูนยรับเรื่องรองเรียนทราบ เพื่อ
บันทึกผลการดําเนินงานในระบบตอไป

๒ วัน/
เรื่อง

ภายหลัง
แจงเรื่อง
ใหผูรอง
ทราบ
๑ ชั่วโมง

บันทึกการรับเรื่องรองเรียน
วันที่รับ………………………………………………………………..เลขรับที…่ …………………………………………………………………

ช่องทางที่รับแจ้ง

โทรศัพท์
โทรสาร

บุคคล
อินเตอร์เน็ท

จดหมาย
บัตรสนเท่ห์

หนังสื อพิมพ์
อื่นๆ

ผูรองเรียน

ผูรองฯ แจงชือ่ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท
แจงตอบรับเบื้องตน (ภายใน ๓ วันทําการ)
กรณีตองการติดตอผูรอง กรุณาประสาน..................................................โทร........................................

ประเด็นรองเรียน
การบริหาร การใหบริการสาธารณสุข จัดซื้อจัดจาง การบริหารบุคคล
กลาวโทษเจาหนาที่ การทุจริตประพฤติมิชอบ ตามกฎหมายการสาธารณสุข
ตามกฎหมายแอลกอฮอล/บุหรี่
ตามกฎหมายอาหาร ตามกฎหมายยา
ตามกฎหมายเครื่องมือแพทย ตามกฎหมายวัตถุอันตราย
ตามกฎหมายสถานพยาบาล
ตามกฎหมายยาเสพติด / วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ตามกฎหมายเครื่องสําอาง
ตามกฎหมายสุขภาพจิต ตามกฎหมายควบคุมโรคติดตอ ตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพ
อื่นๆ …………....................…….
เรื่อง
รายละเอียด

ลงชื่อ ………………………………..……… ผูรับเรื่อง
วันที่ ..........................................

เรียน สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
เห็นควร สงเรื่องให ..........................................................................................................................ดําเนินการ
สําเนาเรื่องให ....................................................................................................................ติดตาม
ทําประชาสัมพันธ ................................................................................................................
ยุติเรื่อง เนื่องจาก ..............................................................................................................
ลงชื่อ…………………………………….. ผูเสนอความเห็น
วันที่ ...............................................
ที่ .............../ลับ…….....
เรียน � หัวหนากลุม.................................
�
สาธารณสุขอําเภอ............
�ทราบ ยุติเรื่อง�ดําเนินการตอไป
...................................................................................................................................................................................................
……..…………………….……............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
……..…………………….……............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
……..…………………….……............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
……..…………………….……............................................................................................................................................................
เพื่อโปรดดําเนินการตอไปดวย
ลงชื่อ ………………..............…………..
สาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
วันที่ ......................................

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561 สําหรับหนวยงานใน
ราชการบริหารสวนภูมิภาค สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหนวยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
วัน/เดือน/ป : 4 กุมภาพันธ 2563
หัวขอ
: หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องรองเรียน
ของหนวยงาน ขึ้นเผยแพรผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
หมายเหตุ :
เพื่อใหขบวนการจัดการเรื่องราวรองเรียนรองทุกข เปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

(นายวุฒิศักดิ์ ทองมนต)
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

ผูอนุมัติรับรอง

(นายประจักษ สุพรหม)
ตําแหนง ผูชวยสาธารณสุขอําเภอน้ํายืน
วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

(นายวุฒิศักดิ์ ทองมนต)
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

