
 
 

รายงานสรปุผลการด าเนินการ 
เรื่องร้องเรยีน  ร้องเรยีนทั่วไป 

โรงพยาบาลเถิน อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

รอบ 6 เดือน 
(ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค านิยาม 
 

- เรื่องร้องเรียนทั่วไป หมายถึง  เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานความ
ไม่เป็นธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

- เรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน 
กระท าความผิด ทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้ก าหนดไว้ว่าเป็น
ความผิดทางวินัย และได้ก าหนดโทษไว้ ทั้งน้ี อาจเป็นทั้งเรื่องเก่ียวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว 

สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปรอบ 6 เดือน 
สถิติการใช้บริการร้องเรียนของประชาชนในเรื่องรอ้งเรียนท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ รอบ 6 เดือน จ าแนกตามช่องทางท่ีโรงพยาบาลเถินก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
1. โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๙๑๕๘๕, ๐๕๔-๒๙๒๐๑๖-๗ ต่อ ๒๔๒๐ (ห้องผู้อ านวยการ) ต่อ 

๑๑๒๑ (คุณจิรัญญา พยาบาลรับเรื่องร้องเรียน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ 6 เดือน 
ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลเถินในเรื่องท่ัวไป 

2. เว็บไซต์โรงพยาบาลเถิน WWW.thlp.moph.go.th  ช่องสายตรงถึงผู้อ านวยการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ 6 เดือน ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าทีของโรงพยาบาล
เถิน ในเรื่องท่ัวไป 

3. ทางไปรษณีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ 6 เดือน ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าท่ี
ของโรงพยาบาลเถิน ในเรื่องท่ัวไป 

4. ตู้รับข้อร้องเรียนตามจุดบริการต่าง ๆ ในโรงพยาบาล ๕ ตู้ และตู้รับเรื่องร้องเรียนถงึ
ผู้อ านวยการ ๑ ตู้ มีผู้ร้องเรียน จ านวน ๓ เรื่อง ดังนี ้

(1) ร้องเรียนพฤติกรรมบรกิารของพยาบาลตึกผู้ป่วยใน  ในการพูดจากับคนไข้ด้วย
วาจาท่ีไม่ดี 

(2) ร้องเรียนห้องน้ าผู้ป่วยนอกไม่มีกระดาษช าระ 
(3) ร้องเรียนพฤติกรรมบรกิารของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย พูดจาไม่ดี ตะคอก

ญาติผู้ป่วย วางอ านาจ ท้าทาย 
5. แบบส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของจุดบริการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ รอบ 6 เดือน ไม่มีผู้ร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลเถินในเรื่องท่ัวไป 
6. อื่น ๆ เช่น ร้องเรียนกับเจ้าหน้าท่ีโดยตรงในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ 6 เดือน ไม่มี

ผู้ร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลเถินในเรื่องท่ัวไป  
 
 
 
 
 
 
 
 



และจากการที่มีข้อร้องเรียน จ านวน ๓เรื่อง ทางคณะกรรมการฯ ได้ทบทวนและพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพบริการ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ รายละเอียด การด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ข้อจ ากัด 

๑ ร้องเรียนพฤติกรรมบริการของพยาบาลตึก
ผู้ป่วยใน ๑ ในการพูดจากับคนไข้ด้วยวาจา
ที่ไม่ดี 

ได้แจ้งให้หัวหน้าตึกผู้ป่วยใน ๑ และ 
๒และหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ซึ่งได้
ด าเนินกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรม
บริการเจ้าหน้าท่ีอย่างสม่ าเสมอ 

ภาระงานมาก เวลาพักผ่อนของ
เจ้าหน้าท่ีน้อย 

  

๒ ร้องเรียนห้องน้ าผู้ป่วยนอกไม่มีกระดาษ
ช าระ 

จัดให้มีจุดจ าหน่ายกระดาษช าระที่
ห้องน้ าร้านค้าก าปอ 

ปัญหาการทิ้งกระดาษลงโถส้วมเกิด
การอุดตันบ่อยๆ 

๓ ร้องเรียนพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัย พูดจาไม่ดี ตะคอก
ญาติผู้ป่วย วางอ านาจ ท้าทาย 

ได้ด าเนินการเปลี่ยนเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยที่มีพฤติกรรมบริการไม่
ดีออกไปแล้วและมีการอบรม
พฤติกรรมบริการส าหรับพนักงานที่ยัง
อยู่ 

พบปัญหาญาติที่มาเย่ียมผู้ป่วยส่ง
เสียงดังรบกวนผู้ป่วยและญาติท่าน
อื่น 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
1. ประชาชนมีความต่ืนตัวในการตรวจสอบการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของโรงพยาบาลเถิน น้อย 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

โรงพยาบาลเถินเดิม มีข้อจ ากัด 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
 ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
โรงพยาบาลเถินในส่ือต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานสรปุผลการด าเนินการ 
เรื่องร้องเรยีน  การทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลเถิน อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
รอบ 6 เดือน 

(ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการรับเรื่องร้องเรยีนการทุจรติ

และประพฤตมิิชอบของ โรงพยาบาลเถิน  ปีงบประมาณ 
  พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ 6 เดือน 



สถิติการใช้บริการร้องเรียนของประชาชนในเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของโรงพยาบาลเถิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ 6 เดือน จ าแนกตามช่องทางท่ี โรงพยาบาลเถิน 
ก าหนดไว้ดังต่อไปนี ้

1. โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๙๑๕๘๕, ๐๕๔-๒๙๒๐๑๖-๗ ต่อ ๒๔๒๐ (ห้องผู้อ านวยการ) ต่อ 
๑๑๒๑ (คุณจิรัญญา พยาบาลรับเรื่องร้องเรียน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๖ 
เดือน ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนการร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบของ
โรงพยาบาลเถิน 

2. เว็บไซต์โรงพยาบาลเถิน WWW.thlp.moph.go.th  ช่องสายตรงถึงผู้อ านวยการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลเถิน 

3. ทางไปรษณีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ 6 เดือน ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนการ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลเถิน 

4. ตู้รับข้อร้องเรียนตามจุดบริการต่าง ๆ ในโรงพยาบาล ๕ ตู้ และตู้รับเรื่องร้องเรียนถงึ
ผู้อ านวยการ ๑ ตู้ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ 6 เดือน  การร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลเถิน 

5. แบบส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของจุดบริการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ รอบ 6 เดือน การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลเถิน 

6.  อื่น ๆ เช่น ร้องเรียนกับเจ้าหน้าท่ีโดยตรงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ 6 เดือน  
ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลเถิน 

 
ปัญหา/อุปสรรค  
3. ประชาชนมีความต่ืนตัวในการตรวจสอบการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของโรงพยาบาลเถิน น้อย 
4. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

โรงพยาบาลเถินเดิม มีข้อจ ากัด 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
 ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
โรงพยาบาลเถินในส่ือต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
 
 

       
 
 
 
 
 
 



เรียน   ท่านผู้รับบริการโรงพยาบาลเถินทุกท่าน  (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) 
 
            จากท่ีท่านได้กรุณาเสียสละเวลาเสนอแนะข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการพฒันา
โรงพยาบาลเถิน ของเรา เราได้น าข้อคิดเห็นท่านไปทบทวนและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบริการ 
ดังต่อไปนี ้
 
ล าดับที่ รายละเอียด การด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ข้อจ ากัด 

๑ ร้องเรียนพฤติกรรมบริการของพยาบาลตึก
ผู้ป่วยใน ๑ ในการพูดจากับคนไข้ด้วยวาจา
ที่ไม่ดี 

ได้แจ้งให้หัวหน้าตึกผู้ป่วยใน และ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ซึ่งได้ด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ
เจ้าหน้าท่ีอย่างสม่ าเสมอ 

ภาระงานมาก เวลาพักผ่อนของ
เจ้าหน้าท่ีน้อย 

  

๒ ร้องเรียนห้องน้ าผู้ป่วยนอกไม่มีกระดาษ
ช าระ 

จัดให้มีจุดจ าหน่ายกระดาษช าระที่
ห้องน้ าร้านค้าก าปอ 

ปัญหาการทิ้งกระดาษลงโถส้วมเกิด
การอุดตันบ่อยๆ 

๓ ร้องเรียนพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัย พูดจาไม่ดี ตะคอก
ญาติผู้ป่วย วางอ านาจ ท้าทาย 

ได้ด าเนินการเปลี่ยนเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยที่มีพฤติกรรมบริการไม่
ดีออกไปแล้วและมีการอบรม
พฤติกรรมบริการส าหรับพนักงานที่ยัง
อยู่ 

พบปัญหาญาติที่มาเย่ียมผู้ป่วยส่ง
เสียงดังรบกวนผู้ป่วยและญาติท่าน
อื่น 

                โรงพยาบาลเถินของเรา หวังว่าจะได้รับข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชน์จากท่านเพื่อ
น าไปใช้พัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งๆ ข้ึนต่อไป 
 

   (นายสราวุธ  แสงทอง) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเถิน 


