
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  คณะกรรมการรับเรือ่งร้องเรียน โรงพยาบาลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม                                             
ที่   นพ 0032.003 / 57   วันท่ี  12  มีนาคม  2564                  

เรื่อง   รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรือ่งร้องเรียนทั่วไปและทจุริตประพฤติมิชอบและ                                     
          ขออนุญาตเผยแพรบ่นเว็บไซต ์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังยาง 
     ตามที่คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเรื่องร้องเรียนการทจุรติและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 
คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ได้เก็บข้อมูล ข้อร้องเรียน คำชมและข้อเสนอแนะ ของผู้รับบริการ ตั้งแตวั่นที่ 
1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วเสร็จ จึงขอรายงานสรุปผลข้อร้องเรียน เรื่อง ร้องเรียนทั่วไป 
และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวังยางตอ่ไป 

 
(นายวิวรรธน์  วงศ์ตาข่ี) 

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
 
 
 
 

                                      ทราบ-ดำเนินการ 

                                                                
                                        (นายอนุชิต  ขันทะชา) 

                                         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังยาง 



 
 

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รอบ 6 เดือน ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 

………………………………………… 
 

ตามที่ โรงพยาบาลวังยางได้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในด้านการดำเนินงาน
รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลวังยาง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้การดำเนินการจัดการ 
เรื่องร้องเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการดังกล่าว ได้จัดทำคู่มือการ
ดำเนินงาน เรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลวังยาง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการรับเรื่องร้องเรียน 
ทั้งในเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้การดำเนินงานของ
โรงพยาบาลวังยาง เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ในการนี้จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้ องเรียน ซึ่ งเป็นผลการดำเนินงานด้าน            
เรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2564 ดังนี ้

 
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนทั่วไป 

1 ตุลาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 
 

ประเภทเรื่องร้องเรียน จำนวน / ครั้ง ผลการดำเนนิงาน 
ยุติได้ รอการแก้ไข 

1. ด้านพฤติกรรมบริการ 1 1 - 
2. ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม 0 - - 
3. ด้านระบบบริการ 2 2 - 
4. ด้านมาตรฐานการรักษา 0 - - 
5. ด้านการเรียกเก็บเงินค่ารักษา 0 - - 
6. ด้านการขึ้นทะเบียน / ออกบัตร 0 - - 
7. ด้านการจัดซ้ือ จัดจ้าง 0 - - 

รวมเรื่องร้องเรียน 3 3 - 
ด้านข้อเสนอแนะและคำชม    
- ข้อเสนอแนะ 0 - - 
- คำชม 1 1 - 

 



 
สรุปรายละเอียดข้อร้องเรียนทั่วไปและแนวทางแก้ไข 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน การแก้ไข ประเมินผล 

1. ด้านพฤติกรรมบริการ   จำนวน ..............1............ เหตุการณ ์
1.1 เรื่องการปฏิบัติงานกบัผูร้ับบริการ 
ห้องอบุัติเหตุ – ฉุกเฉิน  

  

- คุณหมอและพยาบาลทำงานดี น่ารกั 
ทุกคน  
(วันที่ 29 พ.ย. 2563)  
 
 

ส่งเสริมการใหบ้ริการแก่
ผู้รบับริการให้ดีย่ิงข้ึน เช่น การ
พูดคุยหรือการให้ข้อมูลทางการ
รักษาพยาบาลแก่ผูร้ับบรกิาร 
การแต่งการทีเ่รียบร้อย 

- ผู้ปฏิบัตงิานในห้องอุบัตเิหตุ – 
ฉุกเฉิน สามารถให้ข้อมลูการ
พยาบาลแกผู่้รบัรกิารได้อย่างดี
และถูกต้องครบถ้วน ทำงานได้
เต็มที่ตามความสามารถ 

2. ด้านระบบบริการ   จำนวน .........2........ เหตุการณ ์
2.1 เรื่องการมาทำงานล่าช้า 
ห้องเทคนิคการแพทย์ 

  

1. เจ้าหนา้ทีม่าเจาะเลือดช้าในวันที่มีคลินกิ
เบาหวาน ทำใหผู้้รบับริการรอนาน บางคน
ต้องอดข้าวอดน้ำมารอเจาะเลอืด จึงทำให้
เกิดอาการหิวเวลารอเจาะเลอืด 
(วันที่ 12 พ.ย. 2563) 
2. เจ้าหน้าทีม่าทำงานไม่ตรงตามเวลาที่
กำหนดไว้ 
(วันที่ 19 ธ.ค. 2563) 

1. รายงานหัวหน้าห้องเทคนิค
การแพทยเ์พื่อพูดคุยกบั
ผู้ปฏิบัตงิานถึงสาเหตุการมา
ทำงานช้าหรอืมาทำงานไม่ตรง
เวลา 
2. แนะนำห้องเทคนิค
การแพทย์แนะนำผู้มารับ
บริการถึงลำดับการบริการ 
เวลาการทำงาน ใหเ้ข้าใจมาก
ข้ึน 

- หัวหน้าห้องเทคนิคการแพทย์
ได้พูดคุยถึงสาเหตุการมาทำงาน
ล่าช้า ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้มีการ
ปรับปรุงการมาทำงานได้ตรง
เวลามากข้ึน  
รวมถึงมาการพูดคุยกับผู้มารับ
บ ริ ก า ร ถึ ง ร ะ ย ะ เว ล า ก า ร
ให้บริการการรอผลเลือดมากข้ึน 
ทำให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน 

3. ระบบสิ่งแวดล้อม/งานสนับสนุนบริการ  จำนวน ...........0................เหตุการณ ์
 

 
ปัญหาและอุปสรรค 
          บุคลากรที่ให้บริการมีหน้าที่และความจำเป็นต้องให้บริการและดูแลผู้ป่วยและประชาชนผู้มารับบริการ 
มีจำนวนค่อนข้างมาก และจำนวนเจ้าหน้าทีม่ีจำนวนน้อย เนื่องจาก เป็นอำเภอขนาดเล็กจำนวนประชากรน้อย 
ทำให้มจีำนวนเจ้าหน้าที่เป็นไปตาม FTE ทำให้ระยะเวลาในการให้ข้อมลูการช้ีแจงข้ันตอนในการใหบ้ริการมี
ค่อนข้างจำกัด ทำให้การให้ข้อมูลบางกจิกรรมไม่ทั่วถึง อาจทำให้ผูร้ับบรกิารไมเ่ข้าใจ เกิดความไม่พึงพอใจได ้



รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนดา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1 ตุลาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 

 
ประเภทเรื่องร้องเรียน จำนวน / ครั้ง ผลการดำเนินงาน 

ยุติได้ รอการแก้ไข 
1. ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
    

รวมเรื่องร้องเรียน ไม่มีข้อร้องเรียน   

 
 

สรุปรายละเอียดข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบและแนวทางแก้ไข 
 

รายละเอียดข้อเสนอแนะ คำชี้แจง / แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
- ไม่มีข้อร้องเรียน   

 
ปัญหาและอุปสรรค 
 บุคลากรของโรงพยาบาลวังยาง ได้รับการพฒันาความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในการปฏิบัตงิานให้เป็นไป
ตามระเบียบ และเสรมิสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สจุริต โดยเฉพาะในเรือ่งผลประโยชน์ทับซอ้น เพื่อ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการปฏิบัตงิาน ทำให้ไม่มปีัญหาอุปสรรคในเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลวังยาง 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 

สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลวังยาง 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลวังยาง 
ชื่อหน่วยงาน   :   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลวังยาง จังหวัดนครพนม 
วัน / เดือน / ปี   :  วันที่  12   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 

หัวข้อ   :  สรุปผลการดำเนินการเรือ่งร้องเรียน การปฏิบัติและการร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงาน (โดยสรปุ
หรือเอกสารแนบ) และเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564  
Link ภายนอก ............  http://www.wangyanghos.go.th/webthathos/index.php 
หมายเหตุ 
........................................................... ........................................................... ............................................................................... ..
.................................................................................................................... ......................................................................... 
 
 
        ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                              ผู้อนุมัติรับรอง             

                                                                               
                  .......................................                       …………………………………… 
                   (นายวิวรรธน์  วงศ์ตาขี่)                                              (นายอนุชิต  ขันทะชา)  
       ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ                       ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังยาง 
           วันที่ 12 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564                                    วันที่ 12 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

................................................... 
(นายนฤเบศร์  นาคนิล) 

ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันที่ 12 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 
 

 

 

 
 


