
                          บันทกึข้อความ  
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลบ้านม่วง    อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร     โทร 0 4279 4118                                        
ท่ี สน ๐๐๓3.๓๐1/พิเศษ                                 วันที่    13 กันยายน พ.ศ.๒๕๖5  
เร่ือง  รายงานสรุปผลการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตและการประพฤติมิชอบของโรงพยาบาล

บ้านม่วง ประจ าปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน) 
 

   เรียนผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 
   

  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ปปช.) ได้
ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ให้โรงพยาบาลบ้านม่วง ด าเนินงานด้านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2565 นั้น 
 

  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ได้ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน    
เรื่องการทุจริตและการประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลบ้านม่วง ประจ าปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน) 
ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ผลการด าเนินการการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แยกตาม
ประเภท บทสรุป/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการด าเนินการรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของโรงพยาบาลบ้านม่วง ประจ าปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน) ทางเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลบ้านม่วงต่อไป เผยแพร่บน URL: (www.bmhos.com) 
 

                
    

                    (นายสด  อุดมฉวี) 
                     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 
 
             ทราบ  
      
 
  
                   (นายทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
                          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง
  

 
 

 
 



รายงานสรุปผลการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตและการประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลบ้านม่วง
ประจ าปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน) จ านวน - เรื่อง ดังนี้ 
ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน การด าเนินการ 
1. สายด่วน 1330(สปสช) -ไม่มี- - 
เว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านม่วง/ 
e-mail : teambmh@gmail.com 

ไม่มี- - 

3. แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน ไม่มี- - 
4. จดหมาย/ไปรษณีย์ ไม่มี- - 
5. โทรศัพท์/แฟกซ์ ไม่มี- - 
6. ศูนย์ด ารงธรรมโรงพยาบาลบ้านม่วง ไม่มี- - 
7. กล่องรับความคิดเห็น ไม่มี- - 
สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แยกตามประเภท 

ประเภท จ านวน ผลการด าเนินการ 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - - 
ด้านการรับสินบน - - 
ด้านการให้บริการ - - 
ด้านอื่นๆ - - 
 
 
บทสรุปปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข 
 การด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

- ไม่มีผู้ร้องเรียน 
 แนวทางแก้ไข 
 1. เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลทุกคนต้องให้ความส าคัญต่อการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลลากร 
 3. จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เผยแพร่และเวียนคู่มือให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          บันทกึข้อความ  
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลบ้านม่วง    อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร     โทร 0 4279 4118                                        
ท่ี สน ๐๐๓๒.๓๐1/พิเศษ                                 วันที่    13  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖5  
เร่ือง  รายงานสรุปผลการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีของ

โรงพยาบาลบ้านม่วง ประจ าปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน) 
 

  เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 
   

  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ปปช.) ได้
ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA) และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ให้โรงพยาบาลบ้านม่วง ด าเนินงานด้านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2565 นั้น 
 

  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ได้ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ

เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลบ้านม่วง ประจ าปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน) ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ผล
การด าเนินการการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แยกตามประเภท บทสรุป/
อุปสรรค/แนวทางแก้ไข จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน         

การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลบ้านม่วง ประจ าปีงบประมาณ 2565         
(รอบ 12 เดือน) ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านม่วงต่อไป เผยแพร่บน URL: (www.bmhos.com) 
 

                
    

                    (นายสด  อุดมฉวี) 
                     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 
 
             ทราบ  
      
 
  
                   (นายทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
                          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง
  

 
 
 



 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล
บ้านม่วง ประจ าปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน): ไม่มี 
ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน การด าเนินการ 
1. สายด่วน 1330(สปสช) -ไม่มี- - 
เว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านม่วง/ 
e-mail : teambmh@gmail.com 

ไม่มี- - 

3. แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน ไม่มี- - 
4. จดหมาย/ไปรษณีย์ ไม่มี- - 
5. โทรศัพท์/แฟกซ์ ไม่มี- - 
6. ศูนย์ด ารงธรรมโรงพยาบาลบ้านม่วง ไม่มี- - 
7. กล่องรับความคิดเห็น ไม่มี- - 
  
สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แยกตามประเภท 

ประเภท จ านวน ผลการด าเนินการ 

ด้านการทุจริต การปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

- - 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - - 
ด้านการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

- - 

ด้านอื่นๆ - - 
 
 
 
บทสรุปปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข 
 การด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
 เนื่องจากไม่มีผู้ร้องเรียน จึงไม่ได้มีการด าเนินการขั้นตอนนี้ 
 
 แนวทางแก้ไข 
 1. ก าชับเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลทุกคนต้องให้ความส าคัญต่อการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
 3. จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลบ้านม่วง 
ตามประกาศโรงพยาบาลบ้านม่วง 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 
ส าหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลบ้านม่วง 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 

ช่ือหน่วยงาน : โรงพยาบาลบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 13  เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
หัวข้อ : ขออนุมัติเผยแพร่รายงานสรุปผลการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านม่วง 

รายละเอียดข้อมูล 
๑. รายงานสรุปผลการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน เรื่องการทุจริตและการประพฤติมิชอบของโรงพยาบาล 

บ้านม่วง ประจ าปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน) 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีของ
โรงพยาบาลบ้านม่วง ประจ าปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน) 
Link ภายนอก : www.bmhos.com 
หมายเหตุ : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

 (นางสาวทิพย์สุดา  พิมพ์มะสอน) 
                                         ต าแหน่ง   นักวิชาการพัสดุ 
                                       วันท่ี 13  เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
             
                      
                   (นายสด  อุดมฉวี) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
วันท่ี 13  เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 
 

ผู้อนุมัติรับรอง 
             
                 
            (นายทวีศิลป์  ไชยบุตร) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 
วันท่ี 13  เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 
 
 


