
โครงสร้าง / ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนระดับโรงพยาบาลกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

 

 

                                                                                             ประเมินความรุนแรงตามโปรแกรมความเสี่ยง 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภายใน 7 วัน 

 

 

 

 

หมายเหตุ : Time Line 

ระดับหน่วยบริการ : ภายในทันที – 1 วัน 

ระดับ รพ. : ภายใน 1-3 วัน 

ระดับจังหวัด : ภายใน 3-7 วัน 

ระดับเขต : ภายใน 7-14 วัน 

ระดับกระทรวง :  ภายใน 1 เดือน 

ทั้งนี้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและระดับความรุนแรง  

RRT = Rapid Response Team 

RCA = Root Cause Analysis 

 

หน่วยบริการที่ประสบเหตุ/ศูนย์รับเรื่อง 

RM Manager ผู้พบอุบัติการณ์ / เวรตรวจการ 

A,B,C และ D (Near miss/Low Risk) : No Harm
  

หัวหน้างาน/คุณเตชิน ี ฉัตรพิชัย 

เขียนอุบัติการณ์ตอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

น าเสนอคณะกรรมการบริหาร 

รพ. เพื่อแก้ไขปรับปรุงไม่ให้
เกิดขึ้น 

RCA 

 G,H  และ I (High Risk) : Sentinel E และ F (Moderate Risk): Harm 

  1 วนั ทนัท ี

หัวหน้างาน/คุณวิลาวัลย์ พลเดช /ผู้อ านวยการ รพ. 

- RRT ระดับ รพ. 
- คณะกรรมการไกล่เกลี่ยระดับ รพ. 
- นักสันติวิธี (นักเจรจาไกล่เกลี่ย) รพ. 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

- RRT ระดับ จังหวัด 
- คณะกรรมการไกล่เกลี่ยระดับ จังหวัด 
- นักสันติวิธี (นักเจรจาไกล่เกลี่ย) จังหวัด 

- คณะกรรมการไกล่เกลี่ยระดับเขต 
- นักสันติวิธี (นักเจรจาไกล่เกลี่ย)เขต 

ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข 

- คณะกรรมการไกล่เกลี่ยระดับกระทรวง 
- นักสันติวิธี (นักเจรจาไกล่เกลี่ย) กระทรวง 
- ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุขประสาน ทีม ADHOC 

กลุ่มกฏหมาย 

  ภายใน1-3 วัน 

  ไม่ส าเร็จ 

รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด 

  ภายใน 3-7 วัน 

  ไม่ส าเร็จ 

รายงานผูต้รวจราชการ 

  ภายใน 7-14  วัน 

  ไม่ส าเร็จ รายงานรอง
ปลัดกระทรวง/
ปลัดกระทรวง 

  ภายใน 1 เดือน 

ไม่ส าเร็จ 

  ส าเร็จ 

(ตรวจสอบสิทธิ์  

ได้รับเงินจาก ม41
ปกส.) 

  ส าเร็จ 

  ส าเร็จ 

  ส าเร็จ 

ช่องทางการร้องเรียน 

กล่องรับความคิดเห็น 
โทรศัพท์ : 077 – 89722 
Web site  : http://www.kapoe hospital.com 
Facebook :  KAPOE  Hospital 
 

http://www.kapoe/


 

ภาพถ่าย Chartขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนระดับโรงพยาบาลกะเปอร์ 

 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลกะเปอร 

ตามประกาศโรงพยาบาลกะเปอร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของโรงพยาบาลกะเปอร พ.ศ.2563         

สำหรบัหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลกะเปอร 
 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลกะเปอร 

 
หนวยงาน:    กลุมงานประกันสุขภาพยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย       

วัน/เดือน/ป:                

หัวขอ :  หนวยงานมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบัน  

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :  

1. ขอ้มลูพืน้ฐานท่ีเป็นปัจจบุนั  

1.1 ขอมูลผูบริหาร แสดงรายนามของผูบริหารของหนวยงาน ประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง รูปถาย 
หมายเลขโทรศัพท 

1.2 นโยบายของผูบริหาร 

1.3 โครงสรางหนวยงาน 

1.4 หนาท่ีและอำนาจของหนวยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

1.5 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

1.6 ขาวประชาสัมพันธท่ีแสดงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานตามหนาท่ีและอำนาจ 

และภารกิจของหนวยงาน และเปนขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.7 ขอมูลการติดตอ ประกอบดวย ท่ีอยูหนวยงาน หมายเลขโทรศัพทหมายเลขโทรสาร 

ท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสแผนท่ีตั้งหนวยงาน 

1.8 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น ท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น 

ตอการดำเนินงานตามหนาท่ีและอำนาจตามภารกิจของหนวยงาน 

1.9 วิสัยทัศนพันธกิจ คานิยม MOPH 

1.10ยุทธศาสตรของประเทศ โดยรวม 

1.11พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

1.12ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 

1.13 ขอบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการสำนักงาน 



ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

1.14 อินโฟกราฟฟกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปจจุบัน 

1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสขุ (MOPH Code of Conduct) 

2. นโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงาน 

3. แผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบตัิการประจำปของหนวยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงาน ทุกแผน) 

4. แผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

ตามแผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงาน 

5. หลักเกณฑ / ข้ันตอนการแกไขปญหาในกรณี ท่ีมีการรองเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน 

หรือการใหบริการของเจาหนาที 

6. หลักเกณฑ/ข้ันตอนการแกไขปญหาในกรณีท่ีมีการรองเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

7. รายงานผลการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน การปฏิบัติงานหรือการใหบริการ 

และการรองเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

8. รายงานผลการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

9. ขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง ประกอบดวย 

9.1 การวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุประจำปท่ีผานมา (ปงบประมาณพ.ศ.2563) 

9.2 แผนการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุประจำป 

9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุประจำปประจำป 

ตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนดในกรอบแนวทาง 

9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบ 

บุคลากรในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจาง 

ของหนวยงานในการเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนของหัวหนาเจาหนาท่ี 

9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) 

10. คูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหนวยงาน 

11. คูมือข้ันตอนการใหบริการ (ภารกิจใหบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวย 

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  



Link ภายนอก:     -           

หมายเหตุ:            
 

 
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

 

 (นางสาวพรนภา กาวีเมือง) 
    ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                  
วันท่ี  2  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  

 
ผูอนุมัติรับรอง 

 

 (นางสาวกุลทรัพย ศรีจันทรทัพ) 
ตำแหนง  นายแพทยชำนาญการ  
ผูอำนวยการโรงพยาบาลกะเปอร) 

      วันท่ี วันท่ี  2  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563    
 

              
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

(นางสาวนุรฮดา หาญจิตร) 
ตำแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

                                    วันท่ี วันท่ี  2  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563    
 
 


