
 

 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกะเปอร์  ศูนย์คุณภาพ        โทร 0 7789 7016  ต่อ 26                                                                            
ที่  รน 0033.311(รพช.2)/529        วันที่  8  กันยายน  2565                                                                                   
เรื่อง  ขอรายงานสรุปผลการด าเนินงานการร้องเรียน รอบ 12 เดือน (1 เมษายน– 31 สิงหาคม 2565) 
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกะเปอร์                                                                                 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะเปอร์      
   

 เร่ืองเดิม    
กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  

ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการร้องเรียนการปฏิบัติงาน หรือการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
   ข้อเท็จจริง  

โรงพยาบาลกะเปอร์  จังหวัดระนอง ได้ด าเนินงานให้ความส าคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อ 
ร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรือประชาชน รวมถึงการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเรื่องการทุจริต
และประพฤติมิชอบและต้อง มีกระบวนการจัดการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม จ าแนกเป็น 1.กระบวนการ
ร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน  2.กระบวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน  เพื่อมิให้เกิดการร้องเรียนการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและการ
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบได้   

ข้อพิจารณา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงพยาบาลกะเปอร ์ จังหวัดระนอง มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน หรือ 

การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีจ านวน 2 เรื่องและไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งโรงพยาบาล 
กะเปอร์  ได้มีการด าเนินตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีการจัดอบรม ประชุม และจัดกิจกรรม เพื่อสร้าง จิตส านึก ส่งเสริม ป้องกัน ให้หน่วยงานมี
ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

ข้อเสนอ 
1. รับทราบสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนฯประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน  

ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565 โดยมีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขเป็นที่
เรียบร้อย 
                   2. ขออนุญาตน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกะเปอร์ต่อไป 
                                                       
 

                                                          

               (นางวิลาวัลย์  พลเดช) 
                                                       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
 ทราบ  
 อนุญาต          ไม่อนุญาต    

  

       (นางสาวกุลทรัพย์  ศรีจันทร์ทัพ) 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะเปอร์ 

 



 

 

 
 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ และรายงานการร้องเรียนการทุจริตและประ

ประพฤติมิชอบ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 (รอบ 12 เดือน)   

(1 เมษายน 25๖5 - 31 สิงหาคม 2565) 

 

โดย  

โรงพยาบาลกะเปอร์  

อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

 



 

 

ค าน า 

 
กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติ

มิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการร้องเรียนการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ีและการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบได้   

โรงพยาบาลกะเปอร์   จังหวัดระนอง โดยศูนย์คุณภาพ  สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565 ซึ่งได้มีการ
บริหาร จัดการภายใต้กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนบนพืน้ฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของ 
กระทรวงสาธารณสุข  
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สารบัญ 
 
                 หน้า 
ค าน า             ก 
สารบัญ             ข 
บทท่ี 1 บทน า            1 
บทท่ี 2 ผลการด าเนินงาน          2 

เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี     2 
ในหน่วยงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รายงานผลการร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข     2-4 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
โรงพยาบาลกะเปอร์  จังหวัดระนอง ด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบการส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกัน
และปราบปราม การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปราม การทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้าง การมีส่วนร่วม
จากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน การส่งเสริม และคุ้มครอง จริยธรรมบุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับ โดยได้ด าเนินการตามมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ ปลุกจิตส านึกป้องกัน ปราบปราม และสร้าง
เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต โดยร่วม ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
กลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการท่ีวางไวไ้ปสู่เป้าหมาย
เดียวกันคือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับ บริการท่ีดี มีความพึงพอใจ เช่ือมั่น และ
ศรัทธาต่อการบริหารราชการ ของหน่วยงานโรงพยาบาลกะเปอร์   จังหวัดระนอง การรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน 
ประสาน ติดตาม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรยีน ของ โรงพยาบาลกะเปอร์จังหวัด 

 จ านวน 7 ช่องทาง ประกอบด้วย  
ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเอง ท่ีงานศูนย์คุณภาพรับข้อร้องเรียน  โรงพยาบาลกะเปอร์ 
ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางจดหมายงานศูนย์คุณภาพรับข้อร้องเรียน   โรงพยาบาลกะเปอร์                  

                       เลขท่ี 159  ม.1 ต าบลกะเปอร์  อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120  
ช่องทางที่ 3 โทรศัพท์ 077 – 897222  

                     ช่องทางที่ 4  กล่องรับความคิดเห็น  
                     ช่องทางที่ 5 Web site  : http://www.kapoe hospital.com  
                     ช่องทางที่ 6  Facebook :  KAPOE  Hospital 

ช่องทางท่ี 7 ใบประเมินความพึงพอใจหรือใช้แบบคิวอาร์โค้ดประเมินความพึงพอใจ  
โดยกระบวนดังกล่าว  ด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ท่ีสอดคล้องกับพระ

ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546   
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565  

โรงพยาบาลกะเปอร์  จังหวัดระนอง  มีเรื่องร้องเรยีนการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีจ านวน 2 เรื่อง 
และไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ได้มีการด าเนินตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการ
จัดอบรม ประชุม และจัดกิจกรรม เพื่อสร้าง จิตส านึก ส่งเสริม ป้องกัน ให้หน่วยงานมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
และคอร์รัปช่ัน 
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http://www.kapoe/


 
 

บทที่ 2 
 
ผลการด าเนินงาน 
โรงพยาบาลกะเปอร์ จังหวัดระนอง  ด าเนินการ ดังนี้  
1. รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาล
กะเปอร์ จังหวัดระนอง รับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี จ านวน 2 เรื่อง ผ่านช่อง 
ทางการใบประเมินความพึงพอใจหรือใช้แบบคิวอาร์โค้ดประเมินความพึงพอใจ    

2. รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รอบ 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลกะเปอร์ จังหวัดระนอง  ไม่มีเรื่อง
ร้องทุกข์ร้องเรียนในกรณีดังกล่าว 
 

1. เรื่องร้องเรียนท้ังหมด 
๑. ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน เสนอความคิดเห็น มีดังนี้ 

ล าดับ ช่องทาง จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
1 ยื่นด้วยตนเอง /แบบประเมินความพึงพอใจ 0 0 
2 ร้องเรียนทางจดหมาย  0 0 
3 ทางโทรศัพท์077 -897222 0 0 
4 กล่องรับความคิดเห็น 0 0 
5 Web site  : http://www.kapoe hospital.com 0 0 
6 Facebook :  KAPOE  Hospital 0 0 
7 ใบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบคิวอาร์โค้ดประเมิน

ความพึงพอใจ  
2 100 

รวม 2 100 
 

สรุปผลการแก้ไขเร่ืองร้องเรียน โรงพยาบาลกะเปอร์  
รอบ 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565 

    

อัน
ดับ 

ประเด็น จ านวน
เรื่อง  
(ครั้ง ) 

การแก้ไข กา
ด าเนิน
การ 

การรายงานให้ผู้ร้อง
ทราบ 

1 การพูดจาไม่สุภาพ 1 ทางรพ.ได้เน้นเรื่องพฤติกรรม บริการ
เป็นระยะเพื่อพฒันาการบริการและจัด
ให้มีการอบรมบุคลากรในหน่วยงานใน
เรื่องระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้ง
วินัย คุณธรรม และจริยธรรม    

ยุติ รน 0033.311 
(รพช.2)/530      

2 ผู้ป่วยงดน้ างดอาหาร
รอแพทย์ตรวจนาน 

1 โรงพยาบาลได้ปรับปรุงเวลาการเจาะ
เลือดเป็นเวลา 7.30น. และแพทย์ข้ึน
ปฏิบัติงานก่อนเวลา 8.30 น. 

ยุติ รน 0033.311 
(รพช.2)/ 530       
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http://www.kapoe/


 
 
 

 

๒.ร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอความคิดเห็น    ดังนี้ 

ล าดับ ประเภท จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
1 การทุจริตของเจ้าหน้าท่ี 0 0 
2 การบริหารงานท่ัวไป 0 0 
3 การบริหารงานบุคคล 0 0 
4 การบริหารงานพัสดุ 0 0 
5 ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง 0 0 
6 คุณภาพการให้บริการ 0 0 
7 วินัยข้าราชการ 0 0 
8 ส่ิงแวดล้อม 0 0 
9 การจัดซื้อจัดจ้าง 0 0 

รวม 0 0 
พบว่า ไม่มีประชาชนและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขมาร้องเรียนเก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 
ปัญหาอุปสรรค  
๑. ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการแก้ไขปัญหา เรื่อง 

ร้องเรียน พบว่า เรื่องร้องเรียนบางกรณีใช้ระยะเวลานานในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
๒.บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งวินัย คุณธรรม และจริยธรรมค่อนข้าง

น้อย   
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1. เมื่อเกิดกรณีร้องเรียนหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง ควรรีบเจรจาไกล่เกล่ียเยียวยา เพื่อลดข้อขัดแย้ง 

และลดการร้องเรียน  พร้อมท้ังด าเนินการเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อยุติเรื่องโดยเร็ว     
  2  การพัฒนาระบบบริการ  ควรให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมี Service Mind ในการ ให้บริการ  มีการ
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้มารับบริการเป็นระยะ และควรจัดสถานท่ีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย แก่ผู้รับบริการ รวมท้ัง
ดูแลความสะอาดด้วย 

3  ควรจัดให้มีการอบรมบุคลากรในหน่วยงานในเรื่องระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งวนิัย คุณธรรม และ
จริยธรรม    

4  มีการเปิดตู้รับฟังข้อคิดเห็นและของผู้รับบริการทุกวันเมื่อมีจดหมายข้อร้องเรียน เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข 
ลดข้อขัดแย้งท่ีเกิดขึ้น และเพื่อ ป้องกันการเกิดซ้ า 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

4 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลกะเปอร์ 

ตามประกาศโรงพยาบาลกะเปอร์ 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกะเปอร์ พ.ศ.2565 

   ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกะเปอร์ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกะเปอร์ 

 
หน่วยงาน:  ศูนย์คุณภาพ                   

วัน/เดือน/ป:ี    วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565        
หัวข้อ: เอกสารรายละเอียดรายงานการก ากับติดตามและสรุปผลการด าเนินงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
          โรงพยาบาลกะเปอร์   รอบ 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565   
          ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2565              
                 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :   
           เอกสารรายละเอียดรายงานการก ากับติดตามและสรุปผลการด าเนินงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์  
            โรงพยาบาลกะเปอร์    รอบ 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565  
            ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2565              
    

Link ภายนอก:     -           

หมายเหตุ:           
            
             
 

 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(นางสาวเตชินี  ฉัตรพิชัย) 

ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565  

 
 

ผู้อนุมัติรับรอง 
(นางวิลาวัลย์  พลเดช) 

ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (หัวหน้า) 
วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565  

 
              

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

(นางสาวนุรฮดา หาญจิตร) 
ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

วันท่ี  8  กันยายน พ.ศ. 2565  
 

 


