
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลแก้งคร้อ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
ที่ ชย ๐๐๓๒.๓๐๑/1421   วันที่  20  ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานการรับเรื่องร้องเรียน และการด าเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ือยุติเรื่องร้องเรียน 
และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลแก้งคร้อ 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ 

  ด้วยศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โรงพยาบาลแก้งคร้อ ขอรายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานและการด าเนินงานของโรงพยาบาลแก้งคร้อ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 และ ปีงบประมาณ 
๒๕๖6 (๑ ตุลาคม ๒๕๖5 ถึง 20 ธันวาคม ๒๕๖๕)  รามรายงานผลการด าเนินงานที่แนบมาพร้อมนี้ 

      
  จึงเรียนเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

        

                           ( นางศศิธร ราชวงศ์ ) 
          พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการ 
(    ) อนุญาต      (   ) ไม่อนุญาตเพราะ..................................                                                                                                                             

  
 

 
 

                                                ( นายวิระ  ตติยานุพันธ์วงศ์ )  
                                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการด าเนินงานข้อร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 และ  
ปีงบประมาณ ๒๕๖6 (๑ ตุลาคม ๒๕๖5 ถึง 20 ธันวาคม ๒๕๖๕) 
การรับฟังความคิดเห็น ,ข้อร้องเรียน 
  - องค์กรภายนอก,ชุมชน   ลงพื้นท่ีเพื่อรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก องค์กร
ภายนอกและชุมชน น าผลสรุปส่งทีมท่ีเกี่ยวข้อง (ระบบบริการ ,สถานท่ีการบริการท่ีก าลังมีการ
ก่อสร้างและปรับปรุงด้านโครงสร้าง,) 

 - ตู้รับความคิดเห็นและเอกสารการร้องเรียน ในปีงบประมาณ 2566 จ านวน 23 
ฉบับ เป็นการเสนอแนะเพื่อปรับปรุง จ านวน 20 ฉบับ (44.44%) เสนอแนะด้านพฤติกรรม
บริการ  6 ฉบับ (62.50%) โครงสร้าง/ส่ิงอ านวยความสะดวก 14 ฉบับ (37.50%)  ทุกฉบับถูก
ส่งให้ผู้รับผิดชอบทราบและด าเนินการแก้ไข ข้อคิดเห็นท่ีมี ท่ีอยู่/หมายเลขโทรศัพท์ของผู้แสดง
ความคิดเห็น ได้รับการแจ้งผลการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ท้ังหมดท้ัง ๑๐ ฉบับ   
 

ข้อชื่นชม/เสนอแนะ/ร้องเรียน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
  

ปี 2566 
ต.ค 65-ธ.ค 6๕ 

1. จ านวนข้อชื่นชม 32(27.59%) 58(45.31%) 68(51.91%) 18(47.37%) 

2. จ านวนข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน 84(72.41%) 70(54.69%) 63(48.09%) 20(52.63%) 

    2.1  พฤติกรรมบริการ 22(26.19%) 8(11.43%) 37(58.73%) 6(30.00%) 

    2.2  ระยะเวลารอคอย 30(35.71%) 42(60.00%) 0(0%) 0(0%) 

    2.3  โครงสร้าง/สิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย 32(38.10%) 20(28.57%) 2๖(41.27%) 14(70.00%) 

    ๒.๔  การทุจริตและประพฤติมิชอบ 0 0 0 0 

รวม 116 128 131 ๓8 

 
- ทบทวนการด าเนินการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น พบปัญหา ดังนี้ ตู้รับความคดิเห็นส่วน

ใหญ่เก่า/ช ารุด อาคารใหม่ยังไมม่ีตู้รับความคดิเห็น  ท าให้ไม่เป็นที่น่าสนใจ อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกในการแสดงความคดิเห็นไม่เพียงพอ ตู้บางจุดอยู่ในจดุที่ไม่เหมาะสม 
กระบวนการในการรับและส่งต่อข้อมูลไมม่ีความตอ่เนื่อง และมีการปรับเปลี่ยนทีมผู้รับผิดชอบ 
เพ่ือปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ และดยีิ่งขึ้น  

- ไม่มีอุบตัิการณ์ข้อร้องเรียนที่ต้องชดเชย ค่าเสียหายในปี 2565 
 

 - การรายงานอุบัติการณ์ 31 รายงานแบ่งตามโปรแกรม 5 ด้าน  



           • ด้านระบบบริการ และพฤติกรรมบริการมากที่สุด 37 รายงาน  
   • ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 20 รายงาน 
   • IC. และอาชีวะอนามัย 6 รายงาน 
 
 
การแบ่งระดับความเสี่ยง และการรายงาน 
 
ระดับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
 วัตถุประสงค์การแบ่ง  เพื่อการจัดล าดับความส าคัญ   ความรุนแรง  ของเหตุการณ์ท่ีไม่พึง
ประสงค ์

ระดับ คุณสมบัติ เปรียบได้กับ 
ระดับ A-I 

1 เหตุการณ์หรือสถานการณ์  ท่ีเกือบจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์และสามารถแก้ไขได้ 

A-B 

2 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีมีแนวโน้ม ท าให้เกิด
อันตรายหรือก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้รับบริการ 

C-D 

3 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีท าให้เกิดอันตรายหรือ
ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการ 
 

E-F 

4 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีส่งผลให้เกิดผลเสียต่อผู้รับบริการหรือ             
ผู้ให้บริการหรือส่งผลให้ผู้ป่วยเกือบเสียชีวิตหรือเกือบพิการอย่างถาวร  
หรือท าให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงพยาบาล 

G-H 

5 เหตุการณ์หรือสถานการณ์  ท่ีส่งผลให้เกิดผลเสียต่อผู้รับบริการหรือ     
ผู้ให้บริการโดยเกิดอันตรายถึงชีวิตหรือพิการอย่างถาวรหรือเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลต้องชดใช้ค่าเสียหาย 

I 

 

 

  

  RM. Team  6 

คุณ ชลธิดา เจริญสุข 

 หอ้งบตัร 

 ศูนยป์ระกนั 

 OR. 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนว่ยงาน : โรงพยาบาลแก้งคร้อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
วัน/เดือน/ปี : 20 ธันวาคม ๒๕๖5 
หัวข้อ: ข้อมูลพ้ืนฐานโรงพยาบาล 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) 
ต าแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ ( ครบ 4 รายการ)  
 1.2 นโยบายของผู้บริหาร  
 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน  
 1.4 หน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจ และภารกิจของ
หน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) 
หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน ( 
ครบ 5 รายการ)  
 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การด าเนินงานตามหน้าที่
และอ านาจ ตามภารกิจของหน่วยงาน  
 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH  
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564  
5. ข้อก าหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่  
นายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ  
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม  
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
9. แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน  
10. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) 
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีของหน่วยงาน 
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน  
12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่  
13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน  

 



 15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ)  
16 .รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)  
17. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)  
18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 18.3 ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง  
 18.4 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานใน
การเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
 18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) 
  
 

 
  
Linkภายนอก: .............................................................................................................................................. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล           ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

 

(นายสุวัฒน์ บัวจ ารัส) 
ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

วันที่  20  ธันวาคม  ๒๕๖5       

                                                   
  (นายวิระ ตติยานุพันธ์วงศ์) 

               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ 
  
  

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 

(นายนาว ี ตอพล) 
ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 


