
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  โทร  ๐๔๕-๘๑๔๒๙๐ 
ที ่ ศก  ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๐๘๙                               วันที่  ๒ มีนาคม  ๒๕๖๔   
เรื่อง    รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์รอบเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔    

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 

 ๑. เรื่องเดิม 
  เมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน และก าหนดให้ EB ๑๐ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทาง
การร้องเรียน นั้น 
 ๒. ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณา 
  ในการนี้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดก าแพงเพชร ได้ตรวจสอบข้อร้องเรียน
ทั่วไป ของหน่วยงาน รอบเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงขอรายงานผลการด าเนินงานเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และขออนุญาตเผยแพร่ แก่ประชาชนทั่วไป ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลขุขันธ์ (ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ITA) และช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกที่เสนอมาพร้อมนี้ 

 
 
 

                  (นางสาวธีร์ชญาน์  วงษ์ขันธ์) 
                 นกัจัดการงานทัว่ไปปฏบิตักิาร  
               
       
 
                               (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
                          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
 
 
 
 

 



รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
รอบ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

โรงพยาบาลขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

เดือน 

ผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนเร่ืองทั่วไป 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
จ านวน  
(เรื่อง) 

ด าเนินการ
แล้ว 

(เรื่อง) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(เรื่อง) 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

(เรื่อง) 

ตุลาคม ๐ ๐ ๐ ๐   
พฤศจิกายน ๐ ๐ ๐ ๐   

ธันวาคม ๑ ๑ ๐ ๐ ข้อร้องเรียนเก่ียวกับ 
เจ้าหน้าที่ (พยาบาล) 
พฤติกรรมบริการไม่ 
เหมาะสม 

๑.ส่งเร่ืองให้หัวหน้ากลุ่มงาน 
หัวหน้างานด าเนินการ
ตรวจสอบแก้ไข ก ากับดูแล 
๒.ท าแผนจัดอบรมบุคลากร
ในด้านพฤติกรรมบริการ
เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ใหม่ และทบทวนและปรับ
พฤติกรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
เดิม และให้มีการก ากับดูแล 
เจ้าหน้าที่ของแต่ละ 
หน่วยงานปฏิบัติตาม
แนวทางอย่างเคร่งครัด 

มกราคม ๐ ๐ ๐ ๐   
กุมภาพันธ์ ๐ ๐ ๐ ๐   

       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  โทร  ๐๔๕-๘๑๔๒๙๐ 
ที ่ ศก  ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๐๙๐                               วันที่  ๔ มีนาคม  ๒๕๖๔   
เรื่อง   รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                 
         รอบเดือน  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ – ๒๘  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๔    

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 

 ๑. เรื่องเดิม 
  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ด าเนิน
โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน และก าหนดให้ EB ๑๐ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน นั้น 
 ๒. ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณา 
  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ตรวจสอบข้อร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน รอบเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ -๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ จึงขอรายงานผลการ
ด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และขออนุญาตเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป ผ่านเว็บไซต์
โรงพยาบาลขุขันธ์  (ช่องทางประชาสัมพันธ์กิจกรรม ITA) และช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ รายละเอียดแนบมาพร้อม
หนังสือฉบับนี้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกที่เสนอมาพร้อมนี้  

 
 
 

                  (นางสาวธีร์ชญาน์  วงษ์ขันธ์) 
                 นกัจัดการงานทัว่ไปปฏบิตักิาร  
               
       
 
                               (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
                          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
 

 
 
 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ของโรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๑. หน่วยงาน : โรงพยาบาลขุขันธ์ 
๒. ระยะเวลาการรายงาน : รอบเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๓. ประเภทเรื่องร้องเรียน : 
 ๓.๑ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลขุขันธ์  

ล าดับที่ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่องร้องเรียน 
สรุปเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุขันธ์ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีแจ้งผลการ
ด าเนินการต่อข้อร้องเรียน 

- - - - 
  
 ๓.๒ การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขุขันธ์ 

ล าดับที่ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่องร้องเรียน 
สรุปเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุขันธ์ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีแจ้งผลการ
ด าเนินการต่อข้อร้องเรียน 

- - - - 
 
 3.3 เรื่องอ่ืนๆ 

ล าดับที่ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่องร้องเรียน 
สรุปเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุขันธ์ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีแจ้งผลการ
ด าเนินการต่อข้อร้องเรียน 

- - - - 
 
4. สรุปจ านวนเรื่องท่ีร้องเรียน : จ านวน 0 เรื่อง 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 ผู้รับบริการไม่ทราบถึงช่องทางการร้องเรียนของโรงพยาบาลขุขันธ์ 
 5.2 ผู้รับบริการหรือเจ้าหน้าที่ เกรงกลัวผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการร้องเรียน 
6. แนวทางแก้ไข 
 6.1 ท าการประชาสัมพันธ์ช่องทางการส่งข้อร้องเรียนให้เพ่ิมมากข้ึน  
 6.2 จัดท ามาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลขุขันธ์ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

 
 
 

                  (นางสาวธีร์ชญาน์  วงษ์ขันธ์) 
                 นกัจัดการงานทัว่ไปปฏบิตักิาร  

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค  
โรงพยาบาลขุขันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ชื่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลขุขันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
วัน/เดือน/ปี :   ๔  มีนาคม ๒๕๖๔    
 
หัวข้อ : EB๑๐ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
รายละเอียด :   
         1. รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน เรื่องท่ัวไป 
             รอบ เดือน 1 ตุลาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 
Link  ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
          ผูร้ับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                           ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
         (นางสาวธีร์ชญาน์  วงษ์ขันธ์)                                                   (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์                                                                                                   
        วันท่ี  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔                                                    วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๔    
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

  (นายสนั่น  เทียนทอง) 
  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

                                                       วันท่ี  ๔ มีนาคม  ๒๕๖๔    
 


