
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลลี้ 

ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 
วัน/เดือน/ปี    ......28  ส.ค. 2563.......... 
หัวข้อ          เผยแพร่  รายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป  รอบท่ี 2  ณ  28  สิงหาคม 
2563   
ประจ าเดือน    .....สิงหาคม 2563........ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
                   รายงานสรปุผลการด าเนินงานเรือ่งร้องเรียนทัว่ไป  รอบท่ี 2  ณ  28  สิงหาคม 2563   

 
Link ภายนอก  ................................................................................................................................................. 

 
ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล 

 
( นายวิรุตติ์   วิเชยันต์ ) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 

        วดป........9 มีนาคม  2563........... 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
( นายเผ่าพงศ์    สุนทร ) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 

วดป........9  มีนาคม  2563....... 
 

ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นายบุญส่ง บุญมา) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

วดป. ...... 28  สิงหาคม  2563........ 
                                      

                                              ลงชื่อ           
                                                      ( นายวิรุตติ์   วิเชยันต์ ) 

    (หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ) 
วดป. ...... 28  สิงหาคม   2563........ 

 
 



                      
 
                     บันทึกข้อความ 
 
 

 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ    โรงพยาบาลลี้   
ที่  ลพ  0032.305 / .....0068....                    วันท่ี   ……28  สิงหาคม  2563…... 
เรื่อง รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ลี้ 

 ด้วยกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ
ก ากับติดตาม  และรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป  รอบท่ี 2  ตัดยอด ณ เดือน สิงหาคม  
2563    

และขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานดังกล่าวทาง website ของโรงพยาบาล www.leehospital.org        
เพ่ือประชาสัมพันธ์แจ้งผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทราบและยึดถือปฏิบัติต่อไป   

ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

 
         (นายวิรุตติ์   วิเชยันต์) 
 หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 

              
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงซื่อ    

                    ( นายเผา่พงศ์    สนุทร  )                                            

                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี ้

http://www.leehospital.org/


 
รายงานสรุป เรื่องร้องเรียนทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลลี้ 

ข้อมูล รอบที่ 2 ณ วันที่ 31 ส.ค. 63 
 

ปรับระบบการสรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียน โดยเชื่อมโยงจากโปรแกรมโปรแกรมบริหารความเสี่ยงHRMS. 
 

กลุ่มอุบัติการณ์ความเสี่ยง กลุ่มความเสี่ยงทั่วไป  
 

1. เรื่องสอบถาม        จ านวน            0   เรื่อง 

2. เรื่องร้องเรียน        จ านวน            45   เรื่อง 

โดยแยกเป็น -. 

เรื่อง Personnel Safety Goals  (เป้าหมายความปลอดภัยของบุคลากร)   
จ านวน    18   เรื่อง 
เรื่อง Organization Safety Goals (เป้าหมายความปลอดภัยขององค์กร)  
จ านวน    27    เรื่อง 

 

3. เรื่องร้องทุกข์        จ านวน            0   เรื่อง  

4. ม.41         จ านวน   0   เรื่อง 

5. ให้ค าแนะน า / เสนอความคิดเห็น     จ านวน            0   เรื่อง 

6. ค าชมเชย        จ านวน    0  เรื่อง  

 

     

    รวมทั้งสิ้น   45   เรื่อง 

 

 

 

 

 



โดย 3 อันดับแรก ที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการร้องเรียนมากที่สุด 
 

อันดับที่ 1 เรื่อง ปัญหาด้านการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน  / อาคารสถานที่ไม่เหมาะสม  
/ ไม่ปลอดภัย    

อันดับที่ 2 เรื่อง  ปัญหาด้านข้อมูลสารสนเทศ เช่น ไม่ถูกต้อง    

อันดับที่ 3 เรื่อง  ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัย ขาดการปฏิบัติ หรือ ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย 
 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2563  รอบท่ี 2 ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2563  โดยการรวบรวมข้อมูลจากโปรแกรม 
HRMS รับเรื่องร้องเรียนทั่วไป  ทั้งหมด 45 เรื่อง เป็นเรื่องความปลอดภัยของบุคลากร 18 เรื่อง และความ
ปลอดภัยขององค์กร 27 เรื่อง    

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป คือ 

1. ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ในด้านความปลอดภัย 

2. อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดทักษะ ประมาทขาดความรอบครอบ  

3. สภาพแวดล้อมในท่ีท างาน จุดอ านวยความสะดวก พักผ่อนหย่อนใจ 

4. พฤติกรรมบริการของบุคลากร 

สรุปรายงานดังกล่าว แจ้งคณะกรรมการบริหารทราบ  และพิจารณาแก้ไข  ผ่านกระบวนการพัฒนา
อบรมบุคลากร  ด้านพฤติกรรมบริการ  พัฒนาระบบบริการเพ่ือลดระยะเวลารอคอย  กิจกรรมผ่อนคลายช่วง
รอรับบริการ  ให้สุขศึกษา  การด าเนินงานตามแนวทาง 2 P safety และควบคุมก ากับโดยคณะกรรมการ
ความเสี่ยง คณะกรรมการไกล่เกลี่ย และกรรมการบริหารรพ.ลี้อย่างต่อเนื่องทุกเดือน  

 
 
 

พิมพ์นารา พัฒนด ารงศักดิ์ 

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาล 
ผู้รายงานตัดยอก  28-08-63 
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