คาสั่งโรงพยาบาลแม่เมาะ
ที่ 76 / 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
*****************************
ด้ ว ยพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เกิ ดผลสัม ฤทธิ์ ต่ องานบริก ารที่ มี ประสิ ท ธิภ าพและเกิด ความคุ้ม ค่ าในการให้ บริ ก าร ประชาชนได้ รั บ
การอ านวยความสะดวกและได้รั บ การตอบสนองความต้ องการ และมี การประเมิ น ผลการให้บ ริก าร
อย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับ
การพัฒนาบาบัดทุกข์ บารุงสุข ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแส
การทุจริตหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่เมาะ จึงได้จัดตั้งศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านการรับเรื่องร้องเรีย น/ร้องทุกข์ของโรงพยาบาลแม่เมาะ
เป็ นไปอย่า งมี ป ระสิท ธิภ าพและเอกภาพด้ว ยความเรี ย บร้ อยเหมาะสมเอื้ อให้ง านบริ ก ารด้า นสุ ขภาพ
แก่ ป ระชาชนบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ แ ละสอดคล้ อ งกั บ แนวทางการบริ ห ารจั ด การที่ ดี จึ ง มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้
1. ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ
2. หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
3. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
4. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
5. หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
6. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
7. หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
8. หัวหน้างานจิตเวช
9. หัวหน้างานประกันสุขภาพ
10. หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
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กรรมการและผู้ช่วยเลขา

/ ให้คณะกรรมการ …..

ให้คณะกรรมการมีบทบาทและภารกิจ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดมาตรการ ขั้นตอน และแนวทางเกี่ย วกับการดาเนิ นการรับ เรื่องร้อ งเรีย น/
ร้องทุกข์ ชองโรงพยาบาลแม่เมาะ
2. กาหนดหลักเกณฑและลาดับความสาคัญของการดาเนินพิจารณาเรื่องร้องเรีย น/ร้อง
ทุกข์ เพื่อเสนอตอผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ
3. ใหคาปรึกษาแนะนา และ พัฒนาเจาหนาที่ในหนวยบริการ โรงพยาบาลแม่เมาะ
เกี่ยวกับการจัดการและการแกไขปญหาเพื่อลดขอรองเรียน/รองทุกข์
4. ปฏิบัติราชการอื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่เมาะมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายกระสิน เขียวปิง)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ

คาสั่งโรงพยาบาลแม่เมาะ
ที่ 77 / 2561
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
*****************************
ด้ ว ยพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้ม ค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงาน
เกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้การร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้เป็นมาตรฐานตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2542 และเพื่อเอื้อให้งานบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนบรรลุผลสัม ฤทธิ์
และสอดคล้อ งกั บ แนวทางการบริห ารจั ดการที่ ดี โดยเฉพาะในส่ว นของการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการรับบริการ/ปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลแม่เมาะ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง หรือในกรณีที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการบริหารงานของโรงพยาบาลแม่เมาะ จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ ดังนี้
1. นายประสิทธิ์ ภู่ไพจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้อานวยการศูนย์
2. นางอัศมา
ศิริวงศ์ พยาบาลวิชาชีพบาลชานาญการ
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
3. นางศุภาพร โพธิ์เอี้ยง พยาบาลวิชาชีพบาลชานาญการ
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
โดยมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
(1) รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
(2) ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
(3) หาแนวทางแก้ไข เร่งรัด ติดตามผลการดาเนินการ หากมีการดาเนินการล่าช้าเกินกาหนด
(4) แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องทราบ กรณีร้องต่อโรงพยาบาลแม่เมาะโดยตรง
(5) รายงานการดาเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชาทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายกระสิน เขียวปิง)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ

