
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกะเปอร์  กลุ่มการพยาบาล (งานผู้ป่วยใน) โทร 0 7789 7016  ต่อ 126 
ที ่ รน 0032.311(รพช.2)/460        วันที ่ 2   มิถุนายน  2563                                                                    
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ                                                                  

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะเปอร์      
   

ศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ ได้ด าเนินงานการพัฒนาระบบคุณภาพและลดปัญหาเรื่อง 
ฟ้องร้องตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข   เพ่ือรับทราบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้รับบริการที่
เกิดข้ึนในปัจจุบัน ทั้งที่แสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์  077 – 897222  กล่องรับความคิดเห็น Web 
site  : http://www.kapoe hospital.com และ Facebook :  KAPOE  Hospital 
 

ศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ จึงขอสรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรียน ให้ผู้
ร้องเรียนทราบ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ขอรายงานผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. เรื่องร้องเรียนเรื่องทั่วไป จ านวน  5 เรื่องจากใบประเมินความพึงพอใจ แต่ไม่ได้มี 
รายชื่อผู้ร้องเรียนและได้รายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยได้แจ้งผ่านบอร์ดสรุปความพึงพอใจและการด าเนินงาน
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจ  และได้ด าเนินการยุติข้อร้องเรียนแล้ว 

เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 
 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ไมป่รากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด 
 

ทั้งนี้ เพ่ือแสดงความโปร่งใสของหน่วยงาน ขออนุญาตน ารายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนนี้ 
เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลกะเปอร์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

                              
           ( นางวิลาวัลย์     พลเดช ) 

                                                                   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
        ผู้ประสานงานคุณภาพโรงพยาบาลกะเปอร์ 

      
                            

 รับทราบ 
  อนุญาต        ไม่อนุญาต 

 
 
 
                (นางสาวกุลทรัพย์    ศรีจันทร์ทัพ ) 
          นายแพทย์ช านาญการการ รักษาการในต าแหน่ง 
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะเปอร์ 
 

http://www.kapoe/


 
 

สรุปเรื่องร้องเรียนเรื่องทั่วไป จ านวน 5 เรื่องจากใบประเมินความพึงพอใจและผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 
โรงพยาบาลกะเปอร์ ไตรมาสที่1 - 2  ปีงบประมาณ 2563 

( วันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ) 
 

1. ด้านพฤติกรรมบริการ 
อัน
ดับ 

ประเด็น จ านวนเรื่อง 
(ครั้ง ) 

การแก้ไข 

1 การพูดจาไม่สุภาพ 1 ทางรพ.ได้เน้นเรื่องพฤติกรรม บริการเป็นระยะเพ่ือ
พัฒนาการบริการ 

 รวม 1  
 

2. ด้านขั้นตอนบริการ 
อัน
ดับ 

ประเด็น จ านวนเรื่อง 
(ครั้ง ) 

การแก้ไข 

1 ความสะอาดของอาคารสถานที่ 1 รพ. กิจกรรม 5 ส.ทุกวันศุกร์และ Big cleaning 
เดือนล่ะ  1 ครั้ง 

2 เด็กและผู้สูงอายุควรได้รับการ
รักษาอย่างเร่งด่วน 

1 กรณีเด็กและผู้สูงอายุทางรพ.มีระบบช่องทางด่วน
ตามแนวทางที่จัดไว้อยู่แล้ว 

3 กลุ่มเวชฯ:ต้องการความสะดวก
และรวดเร็ว 

1 บางวันคลินิกบริการเจ้าหน้าที่ติดประชุมและได้ชี้แจง
ให้ผู้รับริการรับทราบ 

4 ต้องการขยายเวลาในการเยี่ยม
ไข้ ถึงเวลา 21.30 น. 

1 ทั้งนี้เวลาเยี่ยมผู้ป่วยก าหนดเพ่ือให้ผู้ป่วยได้พักผ่อน
หากมีกรณีจ าเป็นสามารถติดต่อรายกรณีได้ 

 รวม 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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    
 
 


