บันทึกขอความ

สวนราชการ โรงพยาบาลวังโปง อําเภอ วังโปง จังหวัดเพชรบูรณ โทร 056 786452-4
ที่ พช 0032.309/7433
วันที่ 27 สิงหาคม ๒๕๖3
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพรสรุปผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ดัชนีชี้วัดที่ ๗ การ
จัดการเรื่องรองเรียน กําหนดใหหนวยงานมีการมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการ
เรื่องรองเรียนของหนวยงาน โดยประกอบดวย คําสั่งอยางเปนทางการ กรอบแนวทางการจัดการเรื่อง
รองเรียน คูมือการปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียน ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence –
Based Integrity and Transparency Assessment) ในสวนของ EB ๑๖ หนวยงานมีการมีการกําหนด
มาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องรองเรียนของหนวยงาน และเสนอขออนุญาตนําเผยแพรบน
เว็บไซตของหนวยงาน และแสดงหลักฐานชองทางที่เผยแพรพรอม Print Screen จากเว็บไซตหนวยงานเพื่อ
เปนหลักฐาน นั้น
ในการนี้ กลุมงานประกันสุขภาพยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย ไดดําเนินการ
จัดสงหลักฐานเชิงประจักษในการดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของหนวยงานเรียบรอยแลว จึงขออนุญาต
นําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน ตามแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวประภาพรรณ เนตรแสงศรี)
เจาหนาที่กลุมงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร
และสารสนเทศทางการแพทย

อนุมัติ

( นายศุภสิทธิ์ สุขี )
นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง

บันทึกขอความ
สวนราชการ กลุมงานประกัน โรงพยาบาลวังโปง จังหวัดเพชบูรณ โทร 056758 224-6
ที่ พช ๐๐32.๓๐๙/7434
วันที่ 27 สิงหาคม ๒๕๖3
เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานการจัดการเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลวังโปง
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง
ตามที่ โรงพยาบาลวังโปง ไดนําเนินงานการจัดการเรื่องรองเรียน ซึ่งพบวามีการรองเรียนการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน ของหนวยงาน นัน้
ในการนี้ โรงพยาบาลวังโปง จึงขอแจงสรุปผลการการดําเนินงานจัดการเรื่องรองเรียน
โรงพยาบาลวังโปง ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563) ดังรายละเอียดเอกสาร
ที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นางสาวประภาพรรณ เนตรแสงศรี)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

( นายศุภสิทธิ์ สุขี )
นายแพทยชํานาญการรักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง

บันทึกขอความ

สวนราชการ โรงพยาบาลวังโปง อําเภอ วังโปง จังหวัดเพชรบูรณ โทร 056 786452-4
ที่ พช 0032.309/7435
วันที่ 27 สิงหาคม ๒๕๖3
เรื่อง รายงานสรุปผลการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง

1. ตนเรื่อง
1.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามตัวชี้วัดที่ 44 รอยละหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 90 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดนํา
หลักการประเมินของสํานักงาน ป.ป.ช.มาประยุกตใชในการประเมิน ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ
Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) จํานวน 26 หัวขอ
1.2 ขอ EB16 กําหนดใหมีการรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและเรื่องรองเรียนทั่วไปพรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
2.ขอเท็จจริง
โรงพยาบาลวังโปง เปนหนวยงานที่มีการจัดการรับเรื่องรองเรียนทั้งเรื่องรองเรียนทั่วไปและ
เรื่ อ งร อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของเจา หน า ที่ สํ า หรั บ ผู ที่ ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นหรื อ ได รั บ
ผลกระทบจากบริการสุขภาพและความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลวังโปง มีผลการดําเนินงานรับเรื่องรองเรียน ดังนี้
2.1 เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ไตรมาสที่ 1-4 ) ไมมีเรื่องรองเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.2 เรื่องรองเรียนทั่วไป(ไตรมาสที่ 1-4 ) มี 1 เรื่องรองเรียนทั่วไปเกี่ยวกับบริการดาน
การรักษา
ในสวนการดําเนินงานตามคูมือแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังโปง ไมมีปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน
3.ขอพิจารณา
เห็นควรอนุญาตใหเผยแพรรายงานสรุปผลการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และเรื่องรองเรียนทั่วไปผานทางเว็บไซตโรงพยาบาลวังโปง หัวขอ ITA
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
(นางสาวประภาพรรณ เนตรแสงศรี)
เจาหนาที่กลุมงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร
และสารสนเทศทางการแพทย
อนุมัติ
( นายศุภสิทธิ์ สุขี )
นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง

สรุปผลการดําเนินงานการจัดการเรื่องรองทุกข รองเรียน
โรงพยาบาลวังโปง
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖2 – สิงหาคม ๒๕๖3)
1. จํานวนเรื่องรองเรียนทั้งหมด
จํานวน 1
เรื่อง
๒. ประเภทเรื่องรองเรียน
2.1 ขอรองเรียนทั่วไป
จํานวน 1 เรื่อง
- บริการดานการรักษา
- พฤติกรรมสวนตัว
จํานวน - เรื่อง
- การบริหารงานทั่วไป
จํานวน - เรื่อง
- ไมปฏิบัติตามระเบียบ
จํานวน - เรื่อง
- การจัดซื้อจัดจาง
จํานวน - เรื่อง
รวม
จํานวน 1 เรื่อง
2.2 ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงาน - เรื่อง
3. ผลการดําเนินแลวเสร็จและแจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบหรือหนวยงานตนเรื่องทราบ
3.1 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบ
จํานวน 1 เรื่อง
3.2 รายงานหนวยงานตนเรื่องทราบ
จํานวน - เรื่อง
3.3 ไมสามารถรายงานได เนื่องจากเปนบัตรสนเทห
จํานวน - เรื่อง
4. ผลการลงโทษทางวินัย
- ตัดเงินเดือน
จํานวน - เรื่อง
- วากลาวตักเตือน
จํานวน - เรื่อง
5. แนวทางดําเนินการแกไขปญหา/อุปสรรค
- ประชุมทําความเขาใจ เสริมสรางใหความรูเกี่ยวกับวินัยและการดําเนินการทางวินัยที่ถูกตอง
-สรางเครือขายนักกฎหมายในการใหความรูดานกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของของทางราชการ
- ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ วิเคราะหสาเหตุ ปรับปรุงการดําเนินการ และวางแผนระบบ
การใหบริการ เพื่อพัฒนาตอยอดตอไป
-จัดอบรมพฤติกรรมบริการใหแกเจาหนาที่ทุกคน

(น.ส.ประภาพรรณ เนตรแสงศรี)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลวังโป่ง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโป่ง
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลวังโป่ง
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังโป่ง
วัน/เดือน/ปี......27 สิงหาคม ๒๕๖๓
หัวข้อ รายงาน สรุปผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
- รายงานสรุปผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
หมายเหตุ
..........................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง
นิธินันท์ สกุลทอง
( นางสุภาวดี ตั้งเมืองทอง )
( นางนิธินันท์ สกุลทอง )
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตาแหน่ง ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
วันที่..27.....เดือน. สิงหาคม....พ.ศ.๒๕๖3 วันที.่ .. 27.....เดือน. สิงหาคม....พ.ศ.๒๕๖3
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
ปราโมทย์ นรายศ
(..นายปราโมทย์ นรายศ...)
ตาแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์.......
วันที่ 27.....เดือน. สิงหาคม....พ.ศ.๒๕๖3

