
    

                บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ..............งานประกันสุขภาพฯ............................................................................................... .........  
ที่  อน0032.3.2/....119..................                   วันที่      31    มีนาคม   ๒564 
เรื่อง   สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ปี  งบประมาณ  2564 ( ตุลาคม. 63 – มีนาคม) 64 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 

  ตามท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ได้ด าเนินการตามคู่มือการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  และคู่มือการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น และขอ
รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว ประจ าปีงบประมาณ  2564 (ตุลาคม  2563 – มีนาคม 2564) ดัง
รายละเอียดที่แนบท้ายนี้  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดังนี ้
    1. หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามรับทราบรายงานสรุปผลรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับ

เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน  15 วัน (รอบ 6 เดือนแรก) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
    2. อนุญาตให้น ารายงานในข้อ 1 นี้ขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 

 
   

         

        
            (นางสาวกศมา เหล่าเมือง) 
           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 
 
                            ทราบ 
 
 
 

       (นายธีร์สุทธิ  ปีตวิบลเสถียร) 
  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
 
 
 

 

 

 

 



โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
สรุปผลการด าเนินงาน 

เรื่อง 
1. ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. ร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
รอบ 6 เดือนแรก 

(เดือนตุลาคม 2563 –เดือน มีนาคม 2564 ) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
โรงพยาบาลหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
ประจ าปีงบประมาณ  2564 

 
 



โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
สรุปผลการด าเนินงาน 

1. หน่วยงาน :  โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
2. ระยะเวลารายงาน : (1 ตุลาคม 2563 – 31  มีนาคม 2564) ประจ าปีงบประมาณ  2564 
3. ประเภทเรื่อง  ร้องเรียน 

3.1 ตารางแสดงการร้องเรียนจ าแนกตามช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนอง                      
ขาหย่าง 

(1 ตุลาคม 2563 – 31  มนีาคม 2564) ประจ าปีงบประมาณ  2564 
 

ล าดับที่ ช่องทางการติดต่อ จ านวน 

1 ผ่านกล่องรับข้อร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น 0 

2 โทรศัพท์ 0 

3 ไปรษณีย์ 0 

4 มาด้วยตนเอง 0 

5 เว็บไซต์ 0 
 

3.2 ตารางแสดงประเภทเรื่องร้องเรียน  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
(1 ตุลาคม 2563 – 31  มนีาคม 2564) ประจ าปีงบประมาณ  2564 

 

ล าดับที่ ช่องทางการติดต่อ จ านวน 

1 ระบบบริการ 0 

2 พฤติกรรมบริการ 0 

3 การให้บริการทางการแพทย์ (ม.41) 0 

4 สิ่งแวดล้อม/อาคารสถานที่ 0 

5 อ่ืนๆ 0 
 

3.3 ตารางแสดงประเภทเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนอง
ขาหย่าง 

(1 ตุลาคม 2563 – 31  มนีาคม 2564) ประจ าปีงบประมาณ  2564 
 

ล าดับที่ ช่องทางการติดต่อ จ านวน 

1 ราคากลาง 0 

2 คุณลักษณะ 0 

3 การประกวดผู้ชนะ 0 

4 การตรวจรับพัสดุ 0 

5 การเงิน 0 



4. สรุปจ านวนเรื่องท่ีร้องเรียน  :  0  เรื่อง 
5. ปัญหาและอุปสรรค์  : 

5.1 เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
 ไม่มีปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ได้มีการเสริมสร้างทัศนคติและ
ค่านิยม ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุรธรรมและจริยธรรมภายในองค์กร  และปฏิบัติตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างสม่ าเสมอ  ตามประกาศเจตจ านงในการบริหารงาน 
“โรงพยาบาลหนองขาหย่างใสสะอาด  ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH  Zero  Tolerance)” 

6. แนวทางการปรับปรุง : 
6.1 . เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 

6.1.1 องค์กรควรสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ 
6.1.2 ส่งเสริมให้ตระหนักในการสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

ในการท างานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการให้บริการประชาชนเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และลดความเสี่ยงของการทุจริต 

 
 
 
 

ผู้สรุปรายงาน................................................ 
(นางสาวกศมา    เหล่าเมือง)   

พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

 
 
 
 
 

                         (นายธีรส์ุทธิ  ปีตวิบลเสถียร) 
  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 

 



แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  

ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ื่อง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผา่นเว็บไซตโ์รงพยาบาลหนองขาหย่าง 

 
ช่ือหน่วยงาน  :  กลุ่มงานประกันสขุภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
วัน/เดือน/ป ี   :  10  มีนาคม  2564 
หวัข ้อ :   EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และ ช่องทางการร้องเรียน 

รายละเอยีดข้อม ูล  (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :  
EB10  หัวข้อ  10.1  คู่มือการด าเนินงานเร่ืองร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มี

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
  

EB10  หัวข้อ  10.2  คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

EB10  หัวข้อ  10.3. บันทึกข้อความ และ รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 
วัน 1 ชุด (รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน) 

EB10  หัวข้อ  10.4  หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานก าหนดตามความเหมาะสม 

EB10  หัวข้อ  10.5    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

Link ภายนอก   : ไม ่ม ี
หมายเหต ุ  :  .................................................................................................................................................... 
 

 
                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อม ูล                                             ผู้อน ุม ัติรับรอง 
 
 
                (นางสาวกศมา  เหลา่เมือง)                                    (นายธีร์สุทธิ  ปีตวิบลเสถยีร) 
          ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 

       วันที ่  เด ือน ธันวาคม พ.ศ. 2563                               วันท่ี 9  เด ือน ธันวาคม พ.ศ. 2563            

   
 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นายธีรพงษ์   ภาริดผล) 

ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน 

 วันท่ี 9  เด ือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563            

 
 

http://nongkhayanghospital.go.th/newsfiles/120321123455.pdf
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