
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ( กลุ่มการพยาบาล ) โทรศัพท์ 0-3744-9777   

ที ่  สก.0032.301.09./3493        วันที ่22 ธันวาคม 2564 

เรื่อง    รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เรียน     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 

                  เรื่องเดิม 

                ตามท่ีโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือแนวทางการจัดการเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ทั้งท่ีเป็นการร้องเรียนร้องทุกข์ท่ัวไปที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กับการร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ นั้น 

       ข้อเท็จจริง 

                  โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 – 20 
ธันวาคม 2564) ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ พบแตข่้อร้องเรียนการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ ในตู้แสดงความคิดเห็นจ านวน 9 เรื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

       ข้อเสนอ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้ 

   1.ให้เผยแพร่สรุปผลการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์บนเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 

   2.ให้ใช้คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนตามท่ีเคยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวัง
สมบูรณ์ต่อไป 

 
                                                                                        (นางน้ าค้าง  พรหมเสน) 
                                                                                    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 
                    
        (นางสาวสุเนตร บัลลือพรมราช) 
               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

 
 
 

อนุมัติ 

 
นายยุทธพงษ์ ศรีมงคล 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
ตามประกาศโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 

เรื่อง แนวทางการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว     

วัน/เดือน/ปี 22  ธันวาคม พ.ศ.2564       

หัวข้อ     รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่อง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รายละเอียดข้อมูล    รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการ
ร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) 

 

Link ภายนอก   

หมายเหตุ..................................................................................................................... ........................... 
 
 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล   ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 (นางน้ าค้าง พรหมเสน) (นางสาวพนิดา เกษาราช) 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 วันที่  22 ธันวาคม พ.ศ.2564 วันที่  22 ธันวาคม พ.ศ.2564 

 
             หัวหน้างานผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                           ผู้อนุมัติ 
                 

 

               (นางสาวสุเนตร บัลลือพรมราช)                          (นายยุทธพงษ์ ศรีมงคล) 
            นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                  นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
           วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2564                            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์             
                                                                          วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2564 

 
  
 



ประเภทเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้อยละของเร่ือง
ทีรั่บไว้ทัง้หมด

ร้อยละของเร่ืองที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ

ร้อยละของเร่ือง
ทีย่ังด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ

ร้อยละของเร่ืองทีย่ัง
ไม่ได้ด าเนินการ

ปัญหา อุปสรรค

1.พฤติกรรมการให้บริการหรือปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ 9 100.00 -                   -                         ไม่มี
2.มาตรฐานการรักษาของหน่วยบริการ -                   -                     -                   -                         ไม่มี
3.เหตุร าคาญตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิม่เติม -                   -                     -                   -                         ไม่มี
4.พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 -                   -                     -                   -                         ไม่มี
5.พ.ร.บ.เคร่ืองส าอาง พ.ศ.2558 -                   -                     -                   -                         ไม่มี
6.พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 -                   -                     -                   -                         ไม่มี
7.พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่
แก้ไขเพิม่เติม -                   -                     -                   -                         ไม่มี
8.ใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2545 -                   -                     -                   -                         ไม่มี

9.การบังคับใช้กฎหมายอื่นๆทีอ่ยู่ในความ
รับผิดชอบของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ -                   -                     -                   -                         ไม่มี
10.การบริหารงานบุคคล -                   -                     -                   -                         ไม่มี
11.การร้องขอความช่วยเหลือจากทาง
ราชการ -                   -                     -                   -                         ไม่มี

รวม 9 100.00 0.00 0

สรุปสถิติและผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข/์ใช้สิทธิตามกฏหมาย
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที ่20 ธันวาคม 2564



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
ตามประกาศโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 

เรื่อง แนวทางการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
 
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว     

วัน/เดือน/ปี 22  ธันวาคม พ.ศ.2564       

หัวข้อ     รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่อง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รายละเอียดข้อมูล    รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการ
ร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) 

 

Link ภายนอก   

หมายเหตุ..................................................................................................................... ........................... 
 
 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล   ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 (นางน้ าค้าง พรหมเสน) (นางสาวพนิดา เกษาราช) 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 วันที่  22 ธันวาคม พ.ศ.2564 วันที่  22 ธันวาคม พ.ศ.2564 

 
             หัวหน้างานผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                           ผู้อนุมัติ 
                 

 

               (นางสาวสุเนตร บัลลือพรมราช)                          (นายยุทธพงษ์ ศรีมงคล) 
            นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                  นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง 
           วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2564                            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์             
                                                                          วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2564 

 
  
 


