
 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลวังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทร.๐๕๖-786452-4 

ที ่ พช.๐๐๓๒.301/7223 วันที่  31  สิงหาคม  2564        

เรื่อง  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน 

          โรงพยาบาลวังโป่ง 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง  

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดัชนีชี้วัดที่ ๔ การ
ส่งเสริมความโปร่งใส กำหนดให้หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียน ภายในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and 
Transparency Assessment) ในส่วนของ EB ๑๑ หน่วยงานมีสรุปรายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียน และ
เสนอขออนุญาตนำเผยแพร่บน Link จากเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐาน นั้น 

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังโป่ง ได้รวบรวมสรุปผลการดำเนินการเรื่อง
ร้องเรียนจากกลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตนำเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่ต่อไป  

 
 
     (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
           นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    
            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
   
    (นายสุรศักดิ์   จันทร์เกตุ) 
 นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง 
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 



สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน 
โรงพยาบาลวังโป่ง  

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (เมษายน ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖4)  
1. จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด      จำนวน   0 เรื่อง 
๒. ประเภทเรื่องร้องเรียน 
 2.1 ข้อร้องเรียนทั่วไป  
  - บริการด้านการรักษา    จำนวน    - เรื่อง 
  - พฤติกรรมส่วนตัว    จำนวน    - เรื่อง 
  - การบริหารงานทั่วไป    จำนวน    - เรื่อง 
  - ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ    จำนวน    - เรื่อง 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง    จำนวน    - เรื่อง 
   รวม     จำนวน    - เรื่อง 
 2.2 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน     - เรื่อง 
3. ผลการดำเนินแล้วเสร็จและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบหรือหน่วยงานต้นเรื่องทราบ  
 3.1 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ  จำนวน    - เรื่อง 
 3.2 รายงานหน่วยงานต้นเรื่องทราบ   จำนวน    - เรื่อง 
 3.3 ไม่สามารถรายงานได้ เนื่องจากเป็นบัตรสนเท่ห์  จำนวน    - เรื่อง 
4. ผลการลงโทษทางวินัย 
 - ตัดเงินเดือน      จำนวน    - เรื่อง 
 - ว่ากล่าวตักเตือน     จำนวน    - เรื่อง 
5. แนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค  
 - ประชุมทำความเข้าใจ เสริมสร้างให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยที่ถูกต้อง 
          -สร้างเครือข่ายนักกฎหมายในการให้ความรู้ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องของทางราชการ 
 - ประสานงานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง วิเคราะห์สาเหตุ ปรับปรุงการดำเนินการ และวางแผนระบบ               
การให้บริการ เพ่ือพัฒนาต่อยอดต่อไป  
          -จัดอบรมพฤติกรรมบริการให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน 
    
 
   
  

 (น.ส.ประภาพรรณ เนตรแสงศรี) 
                                       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

      
 
 



 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลวังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทร.๐๕๖-786452-4 

ที ่ พช.๐๐๓๒.301/2061 วันที่  4  มีนาคม  2564        

เรื่อง  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน 

          โรงพยาบาลวังโป่ง 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง  

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดัชนีชี้วัดที่ ๔ การ
ส่งเสริมความโปร่งใส กำหนดให้หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียน ภายในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and 
Transparency Assessment) ในส่วนของ EB ๑๑ หน่วยงานมีสรุปรายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียน และ
เสนอขออนุญาตนำเผยแพร่บน Link จากเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐาน นั้น 

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังโป่ง ได้รวบรวมสรุปผลการดำเนินการเรื่อง
ร้องเรียนจากกลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตนำเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่ต่อไป  

 
 
     (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
           นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    
            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
   
    (นายสุรศักดิ์   จันทร์เกตุ) 
 นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง 
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 



สรุปผลการดําเนินงานการจัดการเร่ืองรองทุกข รองเรียน 
โรงพยาบาลวังโปง  

 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ตุลาคม ๒๕๖3 – มีนาคม ๒๕๖4)  
1. จํานวนเรื่องรองเรียนท้ังหมด      จํานวน   0 เรื่อง 
๒. ประเภทเรื่องรองเรียน 
 2.1 ขอรองเรียนท่ัวไป  
  - บริการดานการรักษา    จํานวน    - เรื่อง 
  - พฤติกรรมสวนตัว    จํานวน    - เรื่อง 
  - การบริหารงานท่ัวไป    จํานวน    - เรื่อง 
  - ไมปฏิบัติตามระเบียบ    จํานวน    - เรื่อง 
  - การจัดซ้ือจัดจาง    จํานวน    - เรื่อง 
   รวม     จํานวน    - เรื่อง 
 2.2 ขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงาน     - เรื่อง 
3. ผลการดําเนินแลวเสร็จและแจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบหรือหนวยงานตนเรื่องทราบ  
 3.1 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบ  จํานวน    - เรื่อง 
 3.2 รายงานหนวยงานตนเรื่องทราบ   จํานวน    - เรื่อง 
 3.3 ไมสามารถรายงานได เนื่องจากเปนบัตรสนเทห  จํานวน    - เรื่อง 
4. ผลการลงโทษทางวินัย 
 - ตัดเงินเดือน      จํานวน    - เรื่อง 
 - วากลาวตักเตือน     จํานวน    - เรื่อง 
5. แนวทางดําเนินการแกไขปญหา/อุปสรรค  
 - ประชุมทําความเขาใจ เสริมสรางใหความรูเก่ียวกับวินัยและการดําเนินการทางวินัยท่ีถูกตอง 
          -สรางเครือขายนักกฎหมายในการใหความรูดานกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของของทางราชการ 
 - ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ วิเคราะหสาเหตุ ปรับปรุงการดําเนินการ และวางแผนระบบ               
การใหบริการ เพ่ือพัฒนาตอยอดตอไป  
          -จัดอบรมพฤติกรรมบริการใหแกเจาหนาท่ีทุกคน 
    
 
   
  

 (น.ส.ประภาพรรณ เนตรแสงศรี) 
                                       พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
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