
แบบรายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการเครือขายบริการสุขภาพ 

ปงบประมาณ 2565 

ตัวช้ีวัด : รอยละของจํานวนเร่ืองรองเรียนดานการบริการสาธารณสุขท่ีไดรับการแกไขในระยะเวลาท่ีกําหนด 

โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ขอมูลผลการดําเนินงาน เดือนตุลาคม 2565   

 1. สรุปขอมูลเร่ืองรองเรียน 

ประเด็นเร่ืองรองเรียน 
จํานวน (จําแนกตามสิทธิ) รวมจํานวน 

(เร่ือง) UC ประกันสังคม ขาราชการ อื่นๆ 

1. มาตรฐานการใหบริการสาธารณสุข - - - - - 

2. ไมไดรับบริการตามสิทธิ - - - - - 

3. ไมไดรับความสะดวกตามสมควร - - - - - 

4. พฤติกรรมบริการไมเหมาะสม - - - - - 

5. ถูกเรียกเก็บเงิน - - - - - 

6. อื่นๆ - - - - - 

รวม - - - - - 

 

2. สรุปขอมูลการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียน 

การแกไขปญหาเร่ืองรองเรียน จํานวน (เร่ือง) 

1. เรื่องรองเรียนท่ีไดรับการแกไขแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการ - 

2. เรื่องรองเรียนท่ีไดรับการแกไขแลวเสร็จภายใน 6-10 วันทําการ - 

3. เรื่องรองเรียนท่ีไดรับการแกไขแลวเสร็จภายใน 11-15 วันทําการ - 

4. เรื่องรองเรียนท่ีไดรับการแกไขแลวเสร็จภายใน 16-30 วันทําการ - 

5. เรื่องรองเรียนท่ีไดรับการแกไขแลวเสร็จภายใน 30 วันทําการ - 

6. เรื่องรองเรียนท่ีแกไขไมได - 

รวม - 

 

3. สรุปขอมูลการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนท่ีไดรับการแกไขแลวเสร็จภายใน 15 วันทําการ 

จํานวน - เรื่อง  คิดเปนรอยละ - 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา       

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหนวยงาน :  โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  
วัน/เดือน/ป :    14 ธันวาคม ๒๕๖         
หัวขอ:  หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)  

๑. ขอมูลพื้นฐานท่ีเปนปจจุบัน ประกอบดวย 
1.1 ขอมูลผูบริหาร แสดงรายนามของผบูริหารของหนวยงาน ประกอบดวย (1)รูปถาย (2)ชื่อ-นามสกุล 
(3) ตําแหนงและ (4) หมายเลขโทรศัพท (มีครบ 4 รายการ) 
1.2 นโยบายของผบูริหาร 
1.3 โครงสรางหนวยงาน 
1.4 หนาท่ีและอํานาจของหนวยงานตามกฎหมายจัดต้ัง หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
1.5 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
1.6 ขาวประชาสัมพันธ ทแีสดงขอมูลขางสารทเีกยีวกับการดําเนินตามหนาทแีละอํานาจ และภารกิจของ"
หนวยงาน และเปนขอมูลขาวสารทเีกิดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ.2566 
1.7 ขอมูลการติดตอหนวยงาน ประกอบดวย (1) ท่ีอยูหนวยงาน (2) หมายเลขโทรศัพทของหนวยงาน 
(3) หมายเลขโทรสารของหนวยงาน (4) ท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน และ (5) แผนท่ีท่ีต้ัง"
หนวยงาน (มีครบ 5 รายการ) 
1.8 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นตอการดําเนนิงานตาม"
หนาท่ีและอํานาจตามภารกิจของหนวยงาน 

2. วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม MOPH
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
4. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ.2564
5. ขอกําหนดจริยธรรมเจาหนาท่ีของรัฐ สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
7. ยุทธศาสตร ของประเทศ โดยรวม
8. นโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงาน
9. แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปของหนวยงาน (แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานทุกแผน) 
10. แผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน และผลการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน
ตามแผนการใชจายงบประมาณประจําปของหนวยงาน 
11. คูมือการปฏิบัติงานการรองเรียนการปฏิบัติงานหรือใหบริการของเจาหนาท่ี
12. คูมือการปฏิบัติงานการรองเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
13. คูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหนวยงาน
14. คูมือข้ันตอนการใหบริการ (ภารกิจใหบริการประชาชนตามพระราบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 



15. รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
16. รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
17. ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ประกอบดวย
 17.1 การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุประจําปท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุประจําป 
 17.3 ผลการดําเนินการแผนการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุประจําปตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดใน

กรอบแนวทาง 
    17.4 ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน
หนวยงานดานการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560 และแบบ แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงานในการเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนของหัวหนาเจาหนาท่ี 
 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร.1) 

Link ภายนอก.................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….......................... 
........................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

(นางสุธาทิพย  เมงซาน) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ี่     วันท      เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

ผูอนุมัติรับรอง 

(นายภูริวัจน คําแหง) (หัวหนา) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลหาดสําราญฯ 

     วันท ่ี      เดือน ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖5

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

(นายอลงกต  ทองแท) 
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

     วันที่      เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
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