
               บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โทร. ๐ ๕๖๓๘ ๓๕๖๒ ต่อ ๑๐๓ 

ที ่นว  ๐๐๓๒.๓01 /พิเศษ                          วันที ่ 24  มิถุนายน  2565 

เรื่อง   รายงานสรุปการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

เรื่องเดิม 

ตามที่ คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยจัดการข้อร้องเรียนและจัดการร้องทุกข์มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนของ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียน/ร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ 
งบประมาณ ๒๕65 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕64 – ๓1 พฤษภาคม 2565 ได้สรุปผลวิเคราะห์การจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข ์

ข้อเท็จจริง 

ในการนี้ คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยจัดการข้อร้องเรียนและจัดการร้องทุกข์โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
รวบรวมสรุปรายงานข้อร้องเรียน ปี 2564 (ในช่วงไตรมาสที่ 2-3  ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕64 – ๓๑ มีนาคม 
2565 และ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 ) พบว่ามีข้อร้องเรียนที่สามารถตอบกลับได้และขอรายงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินการดังนี้ 

ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนประจ าปีงบประมาณ 2565  รายไตรมาสที่ 2-3 (9 เดือน) 

ข้อร้องเรียน/ด้าน                            ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 

1.ข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  

1.1.พฤติกรรมบริการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

1.2. ร้องเรียนระบบบริการทาง
การแพทย์ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 1.3. ด้านระยะเวลาการรอคอย ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

1.4.ด้านบริการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

1.4.ด้านอื่น ๆ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 8 คร้ัง ไม่มี ไม่มี 

1.4.ด้านชื่นชม ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2.ข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ  

2.1.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 
 
 
 
                    



                                            ปัญหา/อุปสรรค์/แนวทางแก้ไข 
-เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
ล าดับที่ เรื่องร้องเรียน ปัญหา/อุปสรรค์  แนวทางแก้ไข 
1 ร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือ

การให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน 

ไม่พบข้อร้องเรียน ไม่มี 

-เรื่องร้องเรียนด้านอ่ืน ๆ 
ล าดับที่ เรื่องร้องเรียน ปัญหา/อุปสรรค์  แนวทางแก้ไข 
 1 พบยุงในห้องตรวจ/ด้านหน้า 

งานผู้ป่วยนอก 
เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนท าให้ฝน
ตกบ่อยมีน้ าขังท าให้ยุงวางไข่
และแพร่พันธุ์ได้เร็ว 

-แจ้งกลุ่มงานปฐมภูมิพ่นยาก าจัด
ยุงภายโรงพยาบาลทุกวันศุกร์/การ
ล้างท่อระบายน้ า 

2 ญาติผู้ป่วยเดินชนประตูกระจก 
ตรงทางเดินหน้าห้องพักแพทย์ 

-เนื่องจากประตูเป็นกระจกใส
ญาติผู้อาจไม่ทันสังเกต 

-แก้ไขโดยการติดสติกเกอร์ที่ประตู
ระวังชนกระจกให้เห็นเด่นชัด 

3 น้ ารั่วจากหลังคาอาคารผู้ป่วย
ใน/ทางเชื่อม/ห้องประชุม 

เนื่องจากหลังคาอาคารผู้ป่วยใน
มีสภาพเกา่และช ารุด เมื่อฝนตก
จึงจ าให้น้ ารั่วซึมได้ 

-แก้ไขโดยการเปลี่ยนกระเบื้อง
หลังคาอาคารผู้ป่วยในที่ช ารุด/ใช้สี
ทากันน้ า 

4 ไฟฟ้าดับ  เนื่องจากไฟฟ้าของโรงพยาบาล
ใช้กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  

-ช่างไฟฟ้าของโรงพยาบาลโทร
ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรณีไฟดับ และตรวจเช็คระบบ
ไฟฟ้าส ารองภายในโรงพยาบาล 

 
-ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ล าดับที่ เรื่องร้องเรียน ปัญหา/อุปสรรค์  แนวทางแก้ไข 
1 ไม่พบข้อร้องเรียน ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อ

จัดจ้างของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
เนื่องจากได้ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ 

   ไม่มี 

ในการนี้ จึงขออนุมัติน าเอกสาร และสรุปผลข้อร้องเรียนเพื่อประกาศเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงาน ประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลต่อไป 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

                                                                                                        
  (นางสาวมาริสา   เขียวสด) 
    นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
  

ทราบ/อนุญาต 
                                                                                           
 
                                                                     (นายวศิน   ทองทรงกฤษณ์) 
                                             นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                                   ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖1 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
วัน/เดือน/ปี :  ๘  มิถุนายน  2565 
 
หัวข้อ :  รายงานสรุปการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน

หน่วยงาน 
 
 
รายละเอียดข้อมูล  - รายงานสรุปการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 (1 ตุลาคม ๒๕65 – ๓๑ พฤษภาคม 2565)   
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

 (นางสาวมาริสา  เขียวสด) 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
วันที่  ๘  มิถุนายน  2565 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

(นายวศิน   ทองทรงกฤษณ์) 
นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง                                                                  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
วันที่  ๘  มิถุนายน  2565 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

 (นายทรงยศ  แจ่มสอน) 
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

วันที่  ๘  มิถุนายน  2565 
 


