
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอ วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร 056 786452-4  

ที ่ พช 0032.309/7142 วันที่    27   สิงหาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

   ต้นเรื่อง 
          1.1 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดัชนีชี้วัดที่ ๔ การส่งเสริมความ
โปร่งใส กำหนดให้หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื ่องร้องเรียน และมีข้อมูลเชิงสถิติเรื ่องร้องเรียน ภายใน
ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตาม
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment) ในส่วนของ EB 
๑๑ หน่วยงานมีสรุปรายงานการดำเนินการเรื ่องร้องเรียน และเสนอขออนุญาตนำเผยแพร่บน Link จากเว็บไซต์
หน่วยงานเพ่ือเป็นหลักฐาน นั้น 

 1.2 ข้อ EB11 กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและเรื่องร้องเรียนทั่วไปพร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

 2.ข้อเท็จจริง 
 โรงพยาบาลวังโป่ง เป็นหน่วยงานที่มีการจัดการรับเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่องร้องเรียนทั่วไปและ

เรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที ่ สำหรับผู้ที ่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับ
ผลกระทบจากบริการสุขภาพและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลวังโป่ง มีผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน  ดังนี้ 
 2.1 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ไตรมาสที่ 3-4 ) ไม่มีเรื่องร้องเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 2.2 เรื่องร้องเรียนทั่วไป(ไตรมาสที่ 3-4 ) ไม่มีเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
 ในส่วนการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ  โรงพยาบาลวังโป่ง ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน 
 3.ข้อพิจารณา 
 เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และเรื่องร้องเรียนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลวังโป่ง หัวข้อ ITA 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  
 
                 (นางสาวประภาพรรณ  เนตรแสงศรี) 
            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

 
     
            
                    ( นายสุรศักดิ์ จันทร์เกต ุ) 

                      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 

      
 
 



 บันทึกขอความ 
สวนราชการ   โรงพยาบาลวังโปง อําเภอ วังโปง จังหวัดเพชรบูรณ โทร 056 786452-4  

ท่ี  พช 0032.309/2063 วันท่ี    4   มีนาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

   ตนเรื่อง 
          1.1 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดัชนีชี้วัดท่ี ๔ การสงเสริมความ
โปรงใส กําหนดใหหนวยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียน และมีขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียน ภายใน
ปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดประกอบดวยสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการ
ใหบริการของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน และสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตาม
แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment) ในสวนของ EB 
๑๑ หนวยงานมีสรุปรายงานการดําเนินการเรื่องรองเรียน และเสนอขออนุญาตนําเผยแพรบน Link จากเว็บไซต
หนวยงานเพ่ือเปนหลักฐาน นั้น 

 1.2 ขอ EB11 กําหนดใหมีการรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและเรื่องรองเรียนท่ัวไปพรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 

 2.ขอเท็จจริง 
 โรงพยาบาลวังโปง เปนหนวยงานท่ีมีการจัดการรับเรื่องรองเรียนท้ังเรื่องรองเรียนท่ัวไปและ

เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี สําหรับผู ท่ีไดรับความเดือดรอนหรือไดรับ
ผลกระทบจากบริการสุขภาพและความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลวังโปง มีผลการดําเนินงานรับเรื่องรองเรียน  ดังนี้ 
 2.1 เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ไตรมาสท่ี 1-2 ) ไมมีเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 2.2 เรื่องรองเรียนท่ัวไป(ไตรมาสท่ี 1-2 ) ไมมีเรื่องรองเรียนท่ัวไป 
 ในสวนการดําเนินงานตามคูมือแนวทางปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ  โรงพยาบาลวังโปง ไมมีปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน 
 3.ขอพิจารณา 
 เห็นควรอนุญาตใหเผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และเรื่องรองเรียนท่ัวไปผานทางเว็บไซตโรงพยาบาลวังโปง หัวขอ ITA 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  
 
                 (นางสาวประภาพรรณ  เนตรแสงศรี) 
            พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 
     
            
                    ( นายสุรศักดิ์ จันทรเกตุ ) 

                      นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
                     ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 



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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