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คํานํา 

 

 คูมือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนทั่วไป ของโรงพยาบาลวัดโบสถ  จัดทําขึ้นเพ่ือเปนกรอบหรือ
แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนของโรงพยาบาลวัดโบสถ ตอบสนอง
นโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได
กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเปน ศูนยกลาง เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตองานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ  ทั้งน้ีการจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ  จึงตองมี
ขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน 
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บทนํา 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปน ศูนยกลาง เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตองานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเปน มี
การปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการ อานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง
ความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการ สม่ําเสมอ                

จึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนทั่วไปของโรงพยาบาลวัดโบสถ  เพ่ือเปนกรอบ
หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๒. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ 
๑. เพ่ือใหความคิดเห็น/คํารองเรียนของผูรับบริการ ไดรับการตอบสนองที่เหมาะสมและ นําไปสูการ

ปรับปรุงงานใหดีขึ้น 
๒. เพ่ือเพ่ิมความไวในการรับรูปญหาและเกิดการตอบสนองที่รวดเร็ว และเหมาะสม 
๓. เพ่ือเปนแนวทางขั้นตนในการเจรจาตอรองไกลเกลี่ย เพ่ือปองกันการฟองรอง 
๔. เพ่ือสรางความตระหนักใหแกหนวยงาน และเจาหนาที่ทุกระดับไดสนใจและทบทวน ขอรองเรียนที่

เกิดขึ้นซ้ํา ๆ 

ระบบการจัดการเรื่องรองเรียน 
๑. ขอบเขต 

รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูรับบริการ  หรือแบบสอบถามความพึงพอใจต อ
การบริการ  หรือแบบรายงานขอรองเรียนของผูรับบริการ นํามาสูกา รวิเคราะหขอมูล นําสงใหผูเกี่ยวของ
ดําเนินการตอบสนอง/แกไขขอรองเรียน  และนําเขาสูการทบทวนในคณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน และ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

๒. คําจํากัดความ 
  ๒.๑. ขอรองเรียน  หมายถึง  คํารองเรียนจาก  ผูปวย  ญาติ  ผูรับบริการ  ทั้งบุคลากรภายนอก  
และ บุคลากรภายใน ที่ไมไดรับการตอบสนองความตองการหรือความคาดหวัง ทําใหเกิดความไมพึงพอใจ  
และแจงขอใหตรวจสอบ  แกไข  หรือปรับเปลี่ยนการดําเนินการ 
  ๒.๒. ขอเสนอแนะ  หมายถึง  คํารองเพ่ือแจงใหทราบ หรือแนะนํา เพ่ือการปรับปรุงระบบการ
บริการสิ่งแวดลอม และอ่ืน ๆ ของโรงพยาบาล 
  ๒.๓. ผูรองเรียน หมายถึง  ผูปวย  ญาติ  ผูรับบริการ,ประชาชนทั่วไป, เจาหนาที่รพ., องคกรภาครัฐ,
ภาคเอกชน,ผูมีสวนไดสวนเสี ยตลอดจนผูติดตอมายังโรงพยาบาล ผานชองทางตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงค 
ครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การสอบถาม หรือรองขอขอมูล    
  ๒.๔.ชองทางรับเรื่องรองเรียน หมายถึง ชองทางที่สามารถรับ/สงเรื่องรองเรียนได ประกอบดวยตูรับ
เรื่องรองเรียน ศูนยรับเรื่องรอง เรียนงานประชาสัมพันธ หนังสือถึงผูอํานวยการโรงพยาบาล รองเรียนดวย
ตนเอง รองผานทางweb site  และชองทางอ่ืน ๆ เชน  ผานสื่อ 
  ๒.๕. การจัดการขอรองเรียน หมายถึง การจัดการในเรื่อง   ขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น / 
คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล 



  ๒.๖. การเจรจาตอรอง ไกลเกลี่ยขั้นตน หมายถึง การที่ทีมเจรจาตอรองฯ ของหนวยงาน เจรจาไกล
เกลี่ยเฉพาะหนากอน  เมื่อพบเหตุการณที่มีแนวโนมที่จะฟองรองหรือรองเรียน 



-๒- 
๓. ระดับความรุนแรงและการตอบสนองตอเรื่องรองเรียน 

ระดับ นิยาม ตัวอยางเหตุการณ 
ระยะเวลาการ

ตอบสนองตอเร่ือง
รองเรียน 

ผูรับผิดชอบ 

1 ขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะ 

ผูรองเรียนไมไดรับความเดือดรอน แตติดตอมาเพ่ือให
ขอเสนอแนะ / ใหขอคิดเห็น / ชมเชย / ในการ

ใหบริการ 

การเสนอแนะเกี่ยวการใหบริการสถานท่ีของโรงพยาบาล ไมเกิน 1 วัน 
ทําการ 

หนวยงาน 

2 ขอรองเรียน
เรื่องเล็ก 

ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอน  แตมีการพูดคุยและ
สามารถแกไขไดโดยหนวยงานเดียว 

- การรองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการใหบริการของ
เจาหนาท่ีในหนวยงาน 

- การรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน 

ไมเกิน 1 วัน 
ทําการ 

หนวยงาน 

3 ขอรองเรียน
เรื่องใหญ 

- ผูรองเรียนไดรับความ 
เดือดรอน มีการโตแยงเกิดขึ้น  ไมสามารถแกไขได
โดยหนวยงานเดียวตองอาศัยทีมไกลเกลี่ยและ
อํานาจของคณะกรรมการบริหารในการแกไข 

- เรื่องท่ีสรางความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของโรงพยาบาล 

- การรองเรียนคุณภาพการบริการของหนวยงาน 
- การรองเรียนพฤติกรรมบริการของเจาหนาท่ี 
- การรองเรียนเกี่ยวกับความผิดวินัยรายแรงของเจาหนาท่ี

โรงพยาบาล 
- การรองเรียนความไมโปรงใสในการบริหารงาน 
- การรองเรียนผานสื่อสังคมออนไลน  ไดแก  Face book, 

E mail, Website , กระทูตาง ๆ เปนตน 

ไมเกิน 1 วัน 
ทําการ 

- ทีมไกลเกลี่ย 
- คณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาล 

4 การฟองรอง ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอน  และรองเรียนตอ
สื่อมวลชน หรือ ผูบังคับบัญชาระดับจังหวัด   

หรือมีการฟองรองเกิดขึ้น 

- การรองเรียนคุณภาพการบริการของหนวยงาน 
- การรองเรียนพฤติกรรมบริการของเจาหนาท่ี 
- การรองเรียนเกี่ยวกับความผิดวินัยรายแรงของรพ. 
- การรองเรียนความไมโปรงใสของการบริหารงาน 
- การเรียกรองใหโรงพยาบาลชดเชยคาเสียหายจากการ

ใหบริการท่ีผิดพลาด (ม. 41) 

ไมเกิน 1 วัน 
ทําการ 

- ทีมไกลเกลี่ย 
- คณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาล 
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๔. นโยบายปฏิบัติ 
 ๔.๑.  จัดต้ังคณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน มีหนาที่รับเรื่องราวรองเรียน / ฟองรอง บริหารจัดการขอ

รองเรียน  รวมถึงการใหคําปรึกษา  แนะนํา ประสานงานดําเนินการ  ตรวจสอบขอมูล  ขอเท็จจริง
เบ้ืองตนและจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการอํานวยการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือนําเสนอพิจารณาใน
การปรับปรุงเชิงระบบตอไป 

 ๔.๒.  จัดต้ังคณะกรรมการเจรจาไกลเกลี่ยโดยมีหนาที่กําหนดนโยบายในการเจรจาไกลเกลี่ยดาน
สาธารณสุขดวยสันติวิธี กํากับและติดตามประเมินผล รวมทั้งไกลเกลี่ยกรณีพิพาท / ขอขัดแยง  
ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน 

 ๔.๓.  กําหนดใหมีชองทางการรับเรื่องขอรองเรียน 
 ๑)  ตูรับเรื่องราวรองเรียน 
 ๒) รองเรียนผานทางจดหมายถึงผูเกี่ยวของ เชน ผูอํานวยการโรงพยาบาล 
 ๓) รองเรียนดวยตอนเอง กรณีไมมีหนังสือรองเรียนใหมีการบันทึกรายละเอียดการรองเรียน   
          พรอม  ช่ือ - นามสกุล  ลงลายมือช่ือ  พรอมที่อยู  เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได  
 ๔) รองเรียนทางโทรศัพท ใหมีการบันทึกรายละเอียดการรองเรียน พรอม ช่ือ - นามสกุล ทีอ่ยู            
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได 
 ๕) รองเรียนผานทาง Internet / Intranet ให ผูดูแลระบบ รวบรวมขอมูล 
๖) รองเรียน ทางสื่อ สิ่งพิมพ / สื่อมวลชน ใหงานประชาสัมพันธ รวบรวมขอมูล สงงานศูนยคุณภาพ 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
     หนวยงาน  
  ๑.  หัวหนาหนวยงานที่ไดรับเรื่องรองเรียน จากทุกชองทาง 

− กรณีทั่วไป แกปญหาทันที เพ่ือลดการฟองรองและใหผูรับบริการรูสึกพึงพอใจ 

− กรณีที่เกิดขึ้นซ้ํากันบอยครั้ง  และมีจํานวนมากใหวิเคราะหสาเหตุสําคัญ  และปรับปรุง
ระบบที่เกี่ยวของ  เพ่ือปองกันไมใหเกิดซ้ํา 

− กรณีที่เปนเหตุการณรุนแรง มีแนวโนมที่จะมีการฟองรองเกิดขึ้น เชน  อุบัติการณทาง
คลินิกที่รุนแรง  เหตุการณไมพึงพอใจ เหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอช่ือเสียงของ
โรงพยาบาล  เปนตน ใหผูที่ประสบเหตุการณในหนวยงานประสานไปที่ทีมไกลเกลี่ยใหมา
ดําเนินการเจรจาเพ่ือยุติขอขัดแยง  และไกลเกลี่ยเพ่ือลดการฟองรอง 

 ๒. มีการทบทวนคํารองเรียนทุกวัน 
 ๓. รายงานผลการดําเนินการมาใหคณะกรรมการ ภายในเวลาที่กําหนด คณะกรรมการบริหาร 
 ความเสี่ยง  
 
 
 
 
 
 



-๔- 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

๑. รับและสงขอมูล/เรื่องรองเรียน ใหหนวยงานเพ่ือแกไขปรับปรุงผานผูอํานวยการโรงพยาบาล 
๒. ดําเนินการพิจารณาแบงระดับความรุนแรง  คัดแยกขอมูล  ประเภทเรื่อง ตรวจสอบขอมูลขอเท็จจริง 
๓. บันทึก/สรุปขอมูลการรองเรียน  ผลการปรับปรุงที่ไดรับจากหนวยงาย  และจัดทํารายงานตอ  

คณะกรรมการรับเรื่องรองเรียนเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 
     คณะกรรมการเจรจาไกลเกลี่ย 

๑. ใหการชวยเหลือเบ้ืองตนทันที กรณีที่มีปญหาขอขัดแยง และหรือมีแนวโนมจะเกิดขอรองเรียน /
ฟองรองเพ่ือหาชองทางประนีประนอม แกไขปญหา  หรือยุติขอขัดแขง 

๒. กรณีเรื่องรองเรียน / ฟองรองที่ไมสามารถยุติไดในระดับหนวยงาน หรือใหคณะกรรมกา รดําเนินการ 
สืบสวนขอเท็จจริงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

๓. ดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ย ตามขั้นตอนและกระบวนการจนสามารถยุติได 
๔. จัดทํารายงานความเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องที่รองเรียนเสนอตอคณะกรรมการรับเรื่อง

รองเรียนและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
     คณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน  
 ๑.  รับเรื่องรองเรียน 
 ๒.  บันทึกขอรองเรียนผานระบบ  Data center ของ สปสช. 
 ๓. ประสานงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานภายใน  และหนวยงานภายนอก 
 ๔. ใหคําปรึกษาแนะนําเรื่องการใชสิทธิ  การรักษาแกผูรับบริการและประชาชน 
 ๕.  จัดบอรดประชาสัมพันธแนวทางแกไขตามขอรองเรียน 
 ๖.  ประสานงานทะเบียนราษฎรในการตรวจสอบความถูกตองของผูมารับบริการ 
 ๗.  งานรับเงินชวยเหลือเบ้ืองตนมาตรา  ๔๑ 
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แผนผังขั้นตอนการดําเนินการเรื่องรองเรียนท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖- 
 
 
 
 

แกไขได 

แกไขได 

แกไขได 

แกไขได 

การรับความคิดเห็น/ขอรองเรียนจากผูรับบริการ 

- คนหาผูประสบปญหาในการรับบริการ 
- การรับฟงคําขอรองเรียนของผูรับบริการโดยตรง 

- รองเรียนดวยตนเอง 
- รองเรียนผานเว็บไซดของโรงพยาบาล

วัดโบสถ 
http://www.watbothosp.go.th/ 

- รองเรียนทางโทรศัพท 0 5536 1079  
- รองเรียนผาน Facebook 

 

การสอบถามความคิดเห็น 
คํารองเรียนจากผูรับบริการ 

ผูพบเห็นดําเนินการตอบสนอง 
หรือแกไขเฉพาะ 

แจงหัวหนาฝาย/  
หัวหนางานเพ่ือแกไขปญหา 

 

ทีมไกลเกลี่ย 
 

แจงผูอํานวยการ 
โรงพยาบาล 

 

ปรึกษานิติกรสสจ. 
และรายงานนพ.สสจ. 

 

บันทึกในแบบบันทึก 
เรื่องรองเรียน 

สรุปรายงานความคิดเห็น  
คํารองเรียนของผูรับบริการ

ทุกเดือน หรือ 2 รอบคือ รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
สงใหคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง 

นําสงแบบบันทึกเรื่องรองเรียน / 
ความคิดเห็นใหกับเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ภายใน 1 วัน  

เพ่ือใหดําเนินการตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงตอไป 
และนําเสนอขอมูลตอ 

คณะกรรมการบริหารตอไป 

แกไขไมได 

แกไขไมได 

แกไขไมได 

แกไขไมได 

การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 
ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบ

ภายใน 5 วันทําการเพ่ือเจาหนาท่ีศูนย ฯ  
จะไดแจงผูรองเรียนใหทราบตอไป  

 

http://www.watbothosp.go.th/
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๖. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล  ผูปวยและญาติ รวมทั้งผูที่มีสวนไดสวนเสีย 

๗. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ  
 ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน ที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติ
ตามที่กําหนด ดังน้ี 

ชองทาง 
ความถ่ีในการ

ตรวจสอบชองทาง 
ระยะเวลาดําเนินการรับขอรองเรียน 

เพ่ือประสานหาทางแกไขปญหา 
รองเรียนดวยตนเอง ณ ศูนยรับเรื่อง

รองเรียน โรงพยาบาลวัดโบสถ 
ทุกครั้งท่ีมีการรองเรียน ภายใน ๑ วันทําการ 

รองเรียนผานเว็บไซด โรงพยาบาลวัดโบสถ ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ 

รองเรียนทางโทรศัพท 
๐ ๕๕๓6 1079 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ 

รองเรียนทาง Face Book ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ 

๘.  การบันทึกขอรองเรียน 
๘.๑. กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด ช่ือ – สกุล ที่อยู หมายเลข โทรศัพทติดตอ  

เรื่องรองเรียนและสถานที่เกิดเหตุ 
๘.๒. ทุกชองทางที่มีการรองเรียน  เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียน ลงสมุดบันทึกขอรองเรียน  

๙.การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหาขอรองเรียน และการแจงผูรองเรียนทราบ 
๙.๑. กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพ่ือให

ขอมูลแกผูรองขอไดทันที 
๙.๒. ขอรองเรียน ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงานและระบบบริหารจัดการ

ของหนวยงาน แจงผูรับผิดชอบจัดทําบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพ่ือสั่งการหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยเบ้ืองตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

๙.๓. ขอรองเรียน ที่ไมอยูในความรับผิดชอบของโรงพยาบาล วัดโบสถ ใหผูรับผิดชอบดําเนินการประสาน
หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของเพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหาตอไป 

๙.๔. ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความไมโปรงใสใน
การบริหารงาน ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงานที่
รับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป 
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๑๐.  การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 
  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทําการ เพ่ือเจาหนาที่ศูนยฯ  
จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป 

๑๑.  การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 
๑๑.๑. ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน ใหผูบริหารทราบจํานวน ๒ รอบการประเมิน 

คือรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน 
๑๑.๒. ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพ่ือนํามาวิเคราะหการจัดการขอ

รองเรียน ในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา องคกร ตอไป 

๑๒.  ผูรับผิดชอบ 
- เรื่องรองเรียนทั่วไป (การปฏิบัติการ/การบริการ) 

 นางสาวสุรีรัตน  ดวงเตะ   เภสัชกรชํานาญการ    

๑๓. เกณฑชี้วัด 
 1.  ขอรองเรียนลดลง  10% 
 2.  ขอรองเรียนที่ไดรับการตอบสนอง  100% 

๑๔.  การประเมินผล 
- รอยละของการจัดการขอรองเรียนลดลง 
- รอยละขอรองเรียนที่ไดรับการตอบสนองครบ 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ 
 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 59 บัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข และ
ไดรับการแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว 

2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 
3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (กรณีขาราชการพลเรือนสามัญ) 
4. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2546 
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
8. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537 
9. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2556 
10. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
11. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. 2552 
12. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง

หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการ และการสอบสวนเรื่องราว
รองเรียนกลาวโทษซ้ําราชการวากระทําผิดวินัย 

13. กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
14. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
15. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 
16. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก 
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                                          แบบคําขอรองเรียน (ดวยตนเอง)                   (แบบคํารองเรียน ๑) 

 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลวัดโบสถ 

วันที่.........เดือน........................ พ.ศ. ................. 
 

เรื่อง ...............................................................................................................................................  

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
                            ขาพเจา....................................................... อายุ.........ป อยูบานเลขที่......... หมูที่........ 
ถนน.................................ตําบล.................................. อําเภอ................................ จังหวัด ................................. 
โทรศัพท……..…..………อาชีพ...............................................ตําแหนง............................................. ...................... 
ถือบัตร........................................เลขที่......................................ออกโดย....................... ......................................                              
วันออกบัตร...................................................................บัตรหมดอายุ..................................................................  
มีความประสงคขอรองเรียน เพ่ือใหโรงพยาบาลวัดโบสถ พิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหาในเรื่อง
.................................................................................................................................................……..........................
...........................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................  

                            ทั้งน้ี ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียนตามขางตนเปนจริง และยินดีรับผิดชอบทั้ง 
ทางแพงและทางอาญาหากจะพึงม ี

โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน (ถามี) ไดแก 
๑) ......................................................................................................... จํานวน............ชุด  
๒) ......................................................................................................... จํานวน............ชุด  
๓) ......................................................................................................... จํานวน............ชุด  
๔) ......................................................................................................... จํานวน............ชุด  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงช่ือ) ................................................ 
              (..............................................) 
                         ผูรองเรียน  
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 (แบบคํารองเรียน ๒) 

แบบคําขอรองเรียน (โทรศัพท) 
 

                    ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
                                โรงพยาบาลวัดโบสถ 

วันที่.........เดือน......................... พ.ศ. ................. 
เรื่อง ...............................................................................................................................................  

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
                            ขาพเจา........................................................ อายุ.........ป อยูบานเลขที่......... หมูที่........ 
ถนน.................................ตําบล.................................. อําเภอ................................ จังหวัด ................................. 
โทรศัพท……..…..………อาชีพ...............................................ตําแหนง................................................. ................... 
มีความประสงคขอรองเรียน เพ่ือใหโรงพยาบาลวัดโบสถ พิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหาในเรื่อง
..............................................................................................................................................…….............................
...........................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
 
โดยขออาง.............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................……............................
...........................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
......................................................................................... ........................................เปนพยานหลักฐานประกอบ 
 ทั้งน้ี ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียนตามขางตนเปนจริง แล ะ เจาหนาที่ไดแจงให
ขาพเจาทราบแลววาหากเปนคํารองที่ไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได 
 

 
 

ลงช่ือ……………………………………… เจาหนาที่ผูรับเรื่อง 
            (..............................................) 

วันที่...............เดือน.........................พ.ศ............... 
       เวลา...............................  
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(ตอบขอรองเรียน 1) 
แบบแจงการรับเรื่องรองเรียน 

 
ที่ พล ๐๖๓๒.๓๐๑/...........................                       โรงพยาบาลวัดโบสถ 
                                                                                          ๑๓๕  ม.๑  ถ.พิษณุโลก - เดนชัย 
                                                                                         อ.วัดโบสถ  จ.พิษณุโลก ๖๕๑๖๐ 

                                                            วันที่ ...........เดือน........................... พ.ศ. ................... 

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องรอง 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อางถึง ......................................................................ลงวันที่................................................................................  

ตามที่ทานไดรองเรียน ผานศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลวัดโบสถ 
โดยทาง  (  )  หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย  (  )  ดวยตนเอง  (  )  ทางโทรศัพท  (  )  กลองรับความคิดเห็น               
(  )  website ของหนวยงาน (http:// www.watbothosp.go.th)  (  )  อ่ืนๆ 
........................................................... 
ลงวันที่....................................... เกี่ยวกับเรื่อง.....................................................................................................  
…………………………………………................................................................…………………………………………………น้ัน 

โรงพยาบาลวัดโบสถ  ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนของทานไวแลว 
ตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับที่................................................ลงวันที่...........................................................และ  
โรงพยาบาลวัดโบสถ ไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา 

                        (  )  เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของ  โรงพยาบาล วัดโบสถ และไดมอบหมาย
ให……………………............................................................................เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ 
                        (  )  เปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของ  โรงพยาบาล วัดโบสถ  และไดจัดสงเรื่องให
........................................................................................ซึงเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตอไปแลวทั้งน้ี  ทานสามารถติดตอประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีกทางหน่ึง 
                        (  )  เปนเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว ตาม 
กฎหมาย ................................................................................................ จึงขอใหทานดาเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กฎหมายน้ันบัญญัติไวตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
โทร. ๐ ๕๕๓๖ ๑๐๗๙ โทรสาร ๐ ๕๕๒๙ ๑๗๒๗  
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 (ตอบขอรองเรียน 2) 

แบบแจงผลการดําเนินการรองเรียน 
 

ที่ พล ๐๖๓๒.๓๐๑/...........................           
                                  โรงพยาบาลวัดโบสถ 
                                                                                          ๑๓๕  ม.๑  ถ.พิษณุโลก - เดนชัย 
                                                                                          อ.วัดโบสถ  จ.พิษณุโลก ๖๕๑๖๐ 

                                                            วันที่ ...........เดือน........................... พ.ศ. ................... 

เรื่อง แจงผลการดาเนินการตอเรื่องรองรองเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อางถึง หนังสือ โรงพยาบาลวัดโบสถที่ พล ๐๖๓๒.๓๐๑/.................... ลงวันที่........................ 

สิ่งที่สงมาดวย ๑. ..........................................................................................................................  
       ๒. ...........................................................................................................................  

                 ๓. ...........................................................................................................................  
ตามที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลวัดโบสถไดแจงตอบรับการรับเรื่องรองเรียนของทาน

ตามที่ทานไดรองเรียนไว ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

                     โรงพยาบาลวัดโบสถไดรับแจงผลการดาเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของตาม
ประเด็นที่ทานไดรองเรียนแลว ปรากฏขอเท็จจริงโดย
สรุปวา…………………………………...……………………………………………………….…..……………………………………………… 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
......................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาพรอมน้ี  

ทั้งน้ี หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
โทร. ๐ ๕๕๓๖ ๑๐๗๙ โทรสาร ๐ ๕๕๒๙ ๑๗๒๗  



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ชื่อหนวยงาน  : กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  :    4 กุมภาพันธ 2565 
หัวขอ  ขออนุญาตเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบันผานทางเว็บไซตฯ ของหนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)    
- หลักเกณฑขั้นตอนการแกไขปญหาในกรณีที่มีการรองเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของ

เจาหนาที่  

ภายนอก  :  ไมม ี
หมายเหต ุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                                                      
                    (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธ์ิ) 
        ตําแหนง หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป                 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันที่.....4... เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565..           วันที่.....4... เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565. 
 

 

 
วันที่.....4... เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565. 

 
 



 

 
คูมือปฏิบัติงาน 

การรับเรื่องรองเรียน 

 
รองเรียนเร่ืองการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 

โรงพยาบาลวัดโบสถ 
โทร. ๐ ๕๕๓๖ ๑๐๗๙ 
โทรสาร. ๐ ๕๕๒๙ ๑๗๒๗  

http://www.watbothosp.go.th 

 



 
 
 

คํานํา 
 

 คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรองเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาล วัดโบสถ  
จัดทําขึ้นเพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผาน
ศูนยรับเรื่องรองเรียนของโรงพยาบาล วัดโบสถ  โดยมีวัตถุประสงคใหมีการดําเนินการที่แตกตางจากคูมือ
ปฏิบัติการรับเรื่องรองทั่วไป เพ่ือเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐมีชองทางใน
การดําเนินการรองเรียนและไดรับการตอบสนองตอขอรองเรียนอยางเหมาะสม ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเปน ศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตองานบริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ  ทั้งน้ีการจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ จึงตองมีขั้นตอน/
กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงานใหดีย่ิงขึ้น 
   

 
 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข 
โรงพยาบาลวัดโบสถ 



 
 

 
 

สารบัญ 
 
วัตถุประสงค ขอบเขต คําจํากัดความ        ๑  

ประเภทเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส        3 

    - ประเภทเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส        3 

    - หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  4 

ขั้นตอนการดําเนินการ          5 

    - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         5 

    - ผังขั้นตอนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6 

การวิเคราะหระดับขอรองเรียน         7 

การแจงกลับผูรองเรียน และการประสานหนวยงานภายนอก     8 

การประสานผูที่เกี่ยวของในหนวยงานเพื่อดําเนินการแกไข / ปรับปรุง     8 

การประสานศูนยรับขอรองเรียน กรณีขอรองเรียนระดับ 3      9 

ติดตามประเมินผลและรายงาน         9 

บรรณานุกรม           11 

ภาคผนวก           12 

   แบบคําขอรองเรียน (ดวยตนเอง) (แบบคํารองเรียน ๑)       

   แบบคําขอรองเรียน (โทรศัพท) (แบบคํารองเรียน ๒)       

   แบบแจงการรับเรื่องรองเรียน (ตอบขอรองเรียน 1)       

 แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน (ตอบขอรองเรียน 2)        

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

คูมือปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

1.วัตถุประสงคขอบเขต และคําจํากัดความ 
1.1 วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหเกิดกระบวนการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแยกจากการ
จัดการขอรองเรียนเรื่องทั่วไป เพ่ือใหเจาหนาที่ของรัฐมีความตระหนักและปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา  
ไมเลือกปฏิบัติตอผูรับบริการรายใดรายหน่ึง และสงเสริมความโปรงใสของการดําเนินงานของโรงพยาบาล วัด
โบสถ 
 
1.2 ขอบเขต 
 คูมือการปฏิบัติน้ีครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หนวยงานรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ การบันทึกขอรองเรียน การวิเคราะหระดับขอ
รองเรียน การแจงกลับผูรองเรียน การประสานผูที่เกี่ยวของในหนวยงานเพ่ือดําเนินการแกไข / ปรับปรุง การ
ประสานศูนยรับขอรองเรียนของโรงพยาบาลการประสานหนวยงานภายนอก การติดตามผลการแกไข / 
ปรับปรุง เพ่ือแจงกลับใหผูรองเรียนทราบ และการรายงานผลการจัดการขอรองเรียน  
 
1.3 คําจํากัดความ 

 เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื่องรองเรียนการดําเนินงานเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของหนวยงาน โดยมีผูรองเรียนหรือแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ในโรงพยาบาล รวมถึงมีผูใชบริการหรือผูมีสวนไดเสียยื่นเรื่องรองเรียนตอหนวยงานอ่ืน และไดสง
ตอมายังโรงพยาบาล โดยเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ อาจจะเปนเรื่องรองเรียนหรือแจง
เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของปงบประมาณที่ผานมาแลว หรือ จะเปนเรื่องที่มีการดําเนินการใน
ชวงเวลาปงบประมาณปจจุบันก็ได 

 การรองรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง การรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพ่ือดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ผานชองทาง3ทาง อันไดแก 

 1.  ย่ืนเรื่องรองเรียนมายังที่ต้ังโรงพยาบาลวัดโบสถ โดย 
  - หนังสือรองเรียน (ลงช่ือผูรองเรียน) 
  - บัตรสนเทห (ไมลงช่ือผูรองเรียน) 
  - หนวยงานราชการอ่ืน เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
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 การรองเรียนกระทําผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การรองเรียนกลาวหาวาเจาหนาที่ของรัฐ ไดแก
ขาราชการพลเรือนสามัญ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทําความผิด 
ทางวินัย โดยมีการฝาฝนขอหามหรือขอปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบไดกําหนดไววาเปนความผิดทางวินัยและ
ไดกําหนดโทษไว ทั้งน้ี อาจเปนทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องสวนตัว 

 ผูรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทําอันมิชอบดานการทุจริตคอรรัปช่ัน มีสิทธิเสนอ
คํารองเรียน/แจงเบาะแสตอโรงพยาบาลวัดโบสถ ได 

 หนวยรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 หนวยงานดําเนินการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง งานบริหารงานทั่วไป หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 การดําเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสต้ังแตตนจนถึงการไดรับการแกไข
หรือไดขอสรุป เพ่ือแจงผูรองเรียนกรณีที่ผูรองเรียนแจงช่ือที่อยูชัดเจน 
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2. ประเภทเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส 
 

 2.1 ประเภทเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส 
 

ประเภท นิยาม ตัวอยางที่เปนรูปธรรม 
1) การบริหารจัดการ การที่สวนราชการดําเนินการดานการ 

บริหารจัดการโดยเปดเผย โปรงใส และ
เปนธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและ
ผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะดําเนินการ 
และประโยชนระยะยาวของราชการที่จะ
ไดรับประกอบกัน 

1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณ 
รองเรียนโดยกลาวหาผูบริหาร เจาหนาที่
ของหนวยงานมีพฤติกรรมสอในทางไมสุจริต
หลายประการ 
2. การบริหารงานพัสดุ รองเรียนโดย
กลาวหาวาผูเกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจางมี
พฤติกรรมสอในทางไมโปรงใสหลายประการ 
3. การบริหารงานบุคคล รองเรียนโดย 
กลาวหาวาผูบริหาร และผูเกี่ยวของ
ดําเนินการเกี่ยวกับการแตงตั้ง การเล่ือน 
ตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ 
และการแตงตั้งโยกยาย ไมชอบธรรม 

2) วินัยขาราชการ กฎ ระเบียบตางๆ ที่วางหลักเกณฑ 
ขึ้นมาเปนกรอบควบคุมใหขาราชการ 
ปฏิบัติหนาที่ และกําหนดแบบแผนความ
ประพฤติของขาราชการ เพื่อให 
ขาราชการประพฤติปฏิบัติหนาที่ราชการ
เปนไปดวยความเรียบรอย โดยกําหนดให
ขาราชการวางตัวใหถูกตอง และเหมาะสม
ตามพ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และประมวลจริยธรรม
ขาราชการกําหนดไว 

การไมปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติวาดวย
วินัยขาราชการตามที่กฎหมายกําหนด 
ฯลฯ 

3) คาตอบแทน การจายเงินคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ มีเจตนารมณเพื่อการ
จายเงินคาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานในหนวยบริการในชวงนอกเวลา
ราชการ และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานนอก
หนวยบริการ หรือตางหนวยบริการทั้งใน
เวลาราชการและนอกเวลาราชการ ไป
ในทางมิชอบหรือมีการทุจริต 

1. การเบิกจายเงิน พตส. 
2. คาตอบแทนไมทําเวชปฏิบัต ิ
3. คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
4. คาตอบแทน อสม. 
5. คาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานในหนวยบริการในชวงนอกเวลา
ราชการฯลฯ 

4) ขัดแยงกับ
เจาหนาที่/ 
หนวยงานของรัฐ 

การที่ผูรองเรียนหรือผูเสียหายของ 
หนวยงาน รองเรียนเจาหนาที่หรือ 
หนวยงานเกี่ยวกับการกระทําการใดๆ 
ที่มีผลกอใหเกิดความเสียหายอยางใด 
อยางหนึ่ง ตอผูรองเรียนหรือโรงพยาบาล
วัดโบสถ 

ปฏิบัติการใดที่สอไปในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
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 2.2 หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2.2.1 ใชถอยคําหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย 
   1) ช่ือ ที่อยูของผูรองเรียน/แจงเบาะแสชัดเจน 

  2) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส 
   3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องที่รองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล
ขอเท็จจริง หรือช้ีชองทางแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่/หนวยงาน ชัดแจงเพียงพอที่สามารถ
ดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได 
   4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี) 
  2.2.2 ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปนเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาว
ที่เสียหายตอเจาหนาที่หรือโรงพยาบาลวัดโบสถ หรือบุคคลภายนอก 
  2.2.3 เปนเรื่องที่ผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติ
หนาที่ตางๆ ของเจาหนาที่โรงพยาบาลวัดโบสถ 
  2.2.4 เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสที่มีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูล
เพ่ิมเติมไดในการดําเนินการตรวจสอบหาขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปนขอมูล 
และเก็บเปนฐานขอมูล 
  2.2.6 ไมเปนคํารองเรียนที่เขาลักษณะดังตอไปน้ี 
   1)  คํารองเรียน/แจงเบาะแส ที่เปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหระบุหลักฐานพยาน
แวดลอมชัดเจน และเพียงพอที่จะทาการสืบสวนสอบสวนตอไปได ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
22ธันวาคม 2551 จึงจะรับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง 
   2)  คํารองเรียน/แจงเบาะแสที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องที่ศาลไดมีคํา
พิพากษาหรือคําสั่งที่สุดแลว 
   3) คํารองเรียน/แจงเบาะแสที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือองคกรอิสระที่กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ เวนแตคํารองจะระบุวาหนวยงานดังกลาวไมดําเนินการ
หรือดําเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนาทั้งน้ี ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
   4) คํารองเรียน/แจงเบาะแส ที่เกิดจากการโตแยงสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ วาจะรับไว
พิจารณาหรือไมเปนเรื่องเฉพาะกรณี 
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3.ขั้นตอนการดําเนินการ 
 เริ่มจากศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลวัดโบสถ รับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและ
ประพฤติชอบ จากชองทางการรองเรียนของศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลวัดโบสถ ลงทะเบียนรับเรื่องใน
สมุดคุมรับเรื่องรองเรียน คัดแยกหนังสือวิเคราะหเน้ือหาของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและ
ประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือถึงผูอํานวยการ โรงพยาบาลวัดโบสถ พิจารณาสั่งการ สง
เรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการหรือมอบหมายใหงานบริหารงานทั่วไป แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวน แลวรายงานผลใหผูอํานวยการ โรงพยาบาลวัดโบสถ พิจารณาสั่งการ และแจงผู
รองทุกข/รองเรียน (กรณีมีช่ือ/ที่อยู/หนวยงาน ชัดเจน) ทราบเบ้ืองตนภายใน  15วัน รับรายงานและติดตาม
ความกาวหนาผลการดําเนินงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ สรุปรายงานผลการดําเนินงาน เสนอผูอํานวยการ
โรงพยาบาลวัดโบสถ เก็บขอมูลในสมุดคุมเรื่องรองเรียน เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห จัดทํารายงาน
สรุปผลการวิเคราะหเสนอผูอํานวยการ โรงพยาบาลวัดโบสถ (รายเดือน/รายป) แลวงานบริหารงานทั่วไปเก็บ
เรื่อง 

 
 3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  (1) เจาหนาที่ผูที่ไดรับการแตงต้ัง รับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติชอบ 
จากชองทางการรองเรียนของโรงพยาบาลวัดโบสถ  ชองทาง ดังตอไปน้ี 
   1.  ย่ืนเรื่องรองเรียนถึงโรงพยาบาลวัดโบสถ โดย 
    - หนังสือรองเรียน (ลงช่ือผูรองเรียน) 
    - บัตรสนเทห (ไมลงช่ือผูรองเรียน) 
    - หนวยงานราชการอ่ืน เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
  (2) เจาหนาที่ผูที่ไดรับการแตงต้ัง ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมเรื่องรองเรียน 
  (3) เจาหนาที่ผูที่ไดรับการแตงต้ัง คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเน้ือหาของเรื่องรองเรียน/แจง
เบาะแสดานการทุจริตและประพฤติชอบ 
  (4) เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไปสรุปความเห็นเสนอหรือเสนอแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอรองเรียนและจัดทําหนังสือถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ พิจารณาลงนาม 
  (5) เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไปสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ  
  (6) เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไปแจงผูรองทุกข/รองเรียน (กรณีมีช่ือ/ที่อยู/หนวยงาน ชัดเจน) 
ทราบเบ้ืองตนภายใน 15 วัน 
  (7) เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป งานนิติการ รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการ
ดําเนินงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  (8) เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไปเสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
  ( 9) เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไปเก็บขอมูลในสมุดคุมเรื่องรองเรียน เพ่ือการประมวลผลและ
สรุปวิเคราะห 
  (10) เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไปจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหเสนอผูบริหาร(รายเดือน/
รายป) 
  (11) เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไปจัดเก็บเรื่อง 
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 3.2  ผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ลําดับ กระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. 

 
(1) ศูนยรับเรื่องรองเรียน รับเรื่องรองเรียน/ 

แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

10 นาที 
เจาหนาท่ี  

ท่ีไดรับการแตงต้ัง 

2. 
 

(2) ลงทะเบียนรับในสมุดคุมเรื่องรองเรียน 
 

5 นาที 
เจาหนาท่ี  

ท่ีไดรับการแตงต้ัง 

3. 

 
(3) คัดแยก/วิเคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานทุจริต 

นําเสนอใหผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 

30 นาที 
เจาหนาท่ี  

ท่ีไดรับการแตงต้ัง 

4. 
 

(4) ผูอํานวยการพิจารณาสั่งการ 
 

 
เจาหนาท่ีงาน

บริหารงานท่ัวไป 

5. 

 
(5.1) แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  5.2 แจงผูรองเรียน/แจงเบาะแส  

หรือดําเนินการตามขอสั่งการ   (กรณีมีชื่อท่ีอยูชัดเจน)  
 

30 นาที 
เจาหนาท่ีงาน

บริหารงานท่ัวไป 

6. 

 
6.1 รับรายงานผลการดําเนินงาน 6.2  ติดตามความกาวหนา  
      จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ       ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

 

7-15 วัน 
เจาหนาท่ีงาน

บริหารงานท่ัวไป 

7. 
 

(7) สรุปรายงานผลการดําเนินงานจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 

1 วัน 
เจาหนาท่ีงาน

บริหารงานท่ัวไป 

8. 
 

(8) เสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลฯ พิจารณา 
 

1 วัน 
เจาหนาท่ีงาน

บริหารงานท่ัวไป 

9. 
 

(9) เก็บขอมูลในสมุดคุมเรื่องรองเรียนเพ่ือการสรุปวิเคราะห 
 

30 นาที 
เจาหนาท่ีงาน

บริหารงานท่ัวไป 

10 

 
(10) จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห 

เสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลฯ (รายเดือน/รายป) 
 

1-3 วัน 
เจาหนาท่ีงาน

บริหารงานท่ัวไป 

11. 

 
(11) งานนิติการเก็บเรื่อง 

 
 

1 วัน 
เจาหนาท่ีงาน

บริหารงานท่ัวไป 
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 สัญลักษณที่ใชในการจัดทํา Work Flow 
 

สัญลักษณ คําอธิบาย 
  

จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ 
 

  
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
  

การตัดสินใจ เชน การพิจารณาใหความเห็น 
การอนุมัติ เปนตน 

 
  

แสดงถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 

 
 
 

4.  การวิเคราะหระดับขอรองเรียนของโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เจาหนาที่ฯ 

4.1 พิจารณาจําแนกระดับขอรองเรียน แบงตามความงาย – ยาก ดังน้ี 
 ขอรองเรียนระดับ 1 เปนขอคิดเห็น, ขอเสนอแนะ, คําชมเชย, สอบถามหรือรองขอขอมูล 

กลาวคือ ผูรองเรียนไมไดรับความเดือดรอน แตติดตอมาเพ่ือใหขอเสนอแนะ / ใหขอคิดเห็น 
/ ชมเชย / สอบถามหรือรองขอขอมูลของโรงพยาบาลวัดโบสถ  

 ขอรองเรียนระดับ 2  เปนขอรองเรียนเล็ก กลาวคือ ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอนแต
สามารถแกไขไดโดยหนวยงานเดียว 

 ขอรองเรียนระดับ 3  เปนขอรองเรียนใหญ กลาวคือ ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอนไม
สามารถแกไขไดโดยหนวยงานเดียว ตอง ตองเสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชาตอไป (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก/สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ) 

 ขอรองเรียนระดับ 4  เปนขอรองเรียนนอกเหนืออํานาจ โรงพยาบาล วัดโบสถ  กลาวคือ ผู
รองเรียนรองขอ ในสิ่งที่อยูนอกเหนือบทบาทอํานาจหนาที่ของโรงพยาบาลวัดโบสถ 
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5. การแจงกลับผูรองเรียน กรณีขอรองเรียนระดับ 1 และการประสานหนวยงานภายนอกกรณีขอ
รองเรียนระดับ 4 
เจาหนาที่ฯ 

5.1 ขอรองเรียนระดับ 1  
 เปนขอคิดเห็น , ขอเสนอแนะ, คําชมเชย, สอบถามหรือรองขอขอมูลสามารถรับเรื่องและ

ช้ีแจงใหผูรองเรียนรับทราบไดทันที โดยกําหนดระยะเวลาในการตอบขอรองเรียนภายใน 1 วันทําการ 
ยกตัวอยางเชน ผูรองเรียนโทรศัพทเขามาสอบถามเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือสิทธิที่ใชในการ
รักษาพยาบาล เจาหนาที่ฯ สามารถอธิบายรายละเอียด ขั้นตอน ไดทันที เน่ืองจากเปนขอคําถามที่ไม
ซับซอน และ โรงพยาบาล วัดโบสถ  มีเกณฑการดําเนินงานในเรื่องที่ซักถามอยางละเอียดดีแลว ยกเวน
กรณีที่ผูรองเรียนจัดทําเปนหนังสือสงเขามาที่หนวยงาน เจาหนาที่ฯอาจใชเวลาในการเขียนหนังสือเพ่ือ
ตอบขอมูลสงกลับไปยังผูรองเรียน (ระดับ 1) แตสามารถดําเนินการไดเสร็จสิ้นภายใน 1 วันทําการ เปน
ตน 

5.2 ขอรองเรียนระดับ 4  
เปนขอรองเรียนนอกเหนืออํานาจของโรงพยาบาลวัดโบสถ ใหพิจารณาความเหมาะสมของขอรองเรียน 
โดยเบ้ืองตนใหช้ีแจงทําความเขาใจกับผูรองเรียนเกี่ยวกับอํานาจหนาที่การทํางานของโรงพยาบาลวัด
โบสถและแนะนําหนวยงานที่เกี่ยวของกับปญหาของ ผูรองเรียนโดยตรง ซึ่งอาจหาหมายเลขโทรศัพทของ
หนวยงานน้ัน ๆ ใหแกผูรองเรียน โดยกําหนดระยะเวลาในการตอบขอรองเรียนภายใน 1 วันทําการ ใน
กรณีที่ผูรองเรียนรองเรียนเปนหนังสือ/จดหมาย/โทรสาร อาจจัดทําหนังสือสงตอไปยังหนวยงานภายนอก
ที่เกี่ยวของโดยตรงตอไป โดยกําหนดระยะเวลาในการตอบขอรองเรียนตามความเหมาะสม หรือกรณีที่ผู
รองเรียนจัดทําเปนหนังสือรองเรียนในกรณีเดียวกันมาที่หนวยงาน เจาหนาที่ฯสามารถทําหนังสือตอบ
กลับไปยังผูรองเรียน และจัดทําหนังสือสงตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณาดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไปได 

 
6. การประสานผูที่เกี่ยวของในหนวยงานเพื่อดําเนินการแกไข / ปรับปรุง กรณีขอรองเรียนระดับ 2 
เจาหนาที่ฯ 

6.1 ขอรองเรียนระดับ 2 
  เปนขอรองเรียนเล็ก ใหพิจารณาจัดทําบันทึกขอความสงตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือ
ดําเนินการแกไข/ปรับปรุงตอไป โดยเบ้ืองตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของใหรับทราบ
ขอมูลกอนจัดทําบันทึกขอความสงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป  ทั้งน้ี กําหนดระยะเวลาในการจัดทํา
บันทึกขอความสงตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใน 1 วันทําการ ยกตัวอยางเชน ผูรองเรียนจัดทํา
หนังสือถึงหนวยงาน รองเรียนเจาหนาที่ของกลุมงานหน่ึง พูดจาไมสุภาพ อีกทั้งเมื่อขอขอมูลในการ
รักษาพยาบาล เจาหนาที่ก็ไมเต็มใจใหบริการ ทั้งยังพูดในลักษณะตะคอกใสผูรับบริการตลอดเวลา ฯลฯ 
เจาหนาที่ฯ สามารถโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่ถูกรองเรียน พรอมจัดทําบันทึกขอความสงไปยัง
หนวยงานที่ถูกรองเรียน ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงตอไปไดภายใน 1 วันทําการ เปนตน 
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ผูที่เกี่ยวของในหนวยงาน 
 6.2  ภายหลังจากไดรับโทรศัพทแจงขอรองเรียนจากเจาหนาที่ฯ หรือไดรับบันทึกขอความจาก
เจาหนาที่ฯ ใหพิจารณาแกไขตามความเหมาะสม และใหสงผลการดําเนินงานแกไข/ปรับปรุง ไปยังผูรองเรียน
โดยตรง และสําเนาผลการดําเนินงานแกไข/ปรับปรุงใหศูนยรับขอรองเรียนทราบภายใน 10 วันทําการ 
ยกตัวอยางจากกรณีขอรองเรียนระดับ 2  ขางตน เมื่อหนวยงานไดรับแจงทางโทรศัพท หรือบันทึกขอความ 
สามารถดําเนินการสอบถามขอเท็จจริงจากเจาหนาที่ที่ถูกรองเรียน และสอบถามเจาหนาที่ที่ใหบริการในวัน 
เวลา สถานที่ที่เกิดเรื่องรองเรียนขึ้น หากพบวาเปนจริงหัวหนางาน/ฝาย อาจใชดุลพินิจในการแกไข/ปรับปรุง
ปญหาที่เกิดขึ้นแตกตางกัน แตเมื่อไดแกไข/ปรับปรุงปญหาที่รองเรียนเรียบรอยแลว ใหเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของ
ในการจัดการเรื่องรองเรียนในหนวยงาน จัดทําหนังสือแจงกลับไปยัง ผูรองเรียน พรอมสงสําเนาหนังสือแจง
กลับผูรองเรียนไปยังศูนยรับขอรองเรียนของหนวยงานทราบ ภายใน 1๕ วันทําการหลังจากไดรับเรื่อง                   
รองเรียนดวย 

7. การประสานศูนยรับขอรองเรียน กรณีขอรองเรียนระดับ 3 
เจาหนาที่ฯ 
 7.1 ขอรองเรียนระดับ 3 เปนขอรองเรียนใหญ ไมสามารถพิจารณาแกไข/ปรับปรุงไดภายใน
หนวยงาน ใหจัดทําบันทึกขอความสงตอไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ,สํานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุขหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการตอไป ทั้งน้ี กําหนดระยะเวลาในการจัดทํา
บันทึกขอความสงตอไปยังศูนยรับขอรองเรียน ภายใน ๖๐ วันทําการ ยกตัวอยางเชน ผูรองเรียนทําหนังสือ
รองเรียนความไมโปรงใสในการเปดซองประกวดราคาการซอมแซมอาคารสํานักงานของหนวยงาน และเคย
รองเรียนกับหนวยงานมาแลวแตหนวยงานไมมีการดําเนินการช้ีแจงขอเท็จจริงแตประการใด ทั้งยังทําสัญญา
วาจางบริษัทรับเหมาที่มีราคาแพงกวาผูรองเรียนอีกดวย   

ผูที่เกี่ยวของในหนวยงาน 
 7.2 ภายหลังจากไดรับโทรศัพทแจงขอรองเรียนจากศูนยรับขอรองเรียนโรงพยาบาล วัดโบสถ  หรือ
ไดรับบันทึกขอความจากศูนยรับขอรองเรียนโรงพยาบาล วัดโบสถ  หรือไดรับการสั่งการจากมติที่ประชุมของ
โรงพยาบาลวัดโบสถ ใหพิจารณาแกไขตามความเหมาะสม และใหสงผลการดําเนินงานแกไข/ปรับปรุงไปยังผู
รองเรียนโดยตรง รวมทั้งสําเนาผลการดําเนินงานแกไข/ปรับปรุงใหศูนยรับขอรองเรียนโรงพยาบาล วัดโบสถ 
ทราบ ภายใน ๑0 วันทําการ 

8. ติดตามประเมินผลและรายงาน 
เจาหนาที่ฯ 
 8.1 ภายหลังจากโทรศัพท หรือ สงบันทึกขอความใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไข/ปรับปรุง
ขอรองเรียนในระดับ 2 และ ระดับ 3 เรียบรอยแลว ประมาณ ๗ วันทําการ ใหโทรศัพทติดตอความคืบหนาใน
การดําเนินงานแกไขปญหาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 8.2 เมื่อไดรับโทรศัพท หรือ บันทึกขอความแจงเรื่องรองเรียนระดับ 2 จากเจาหนาที่ฯ ของศูนยรับ
เรื่องรองเรียน หรือ เรื่องรองเรียนระดับ 3 จากศูนยรับเรื่องรองเรียน ใหพิจารณาดําเนิน การแกไข/ปรับปรุง
ขอรองเรียนแตละกรณีตามความเหมาะสม ภายใน 10 วันทําการ เมื่อดําเนินการแกไข/ปรับปรุงเรียบรอยแลว 
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ใหจัดทําหนังสือตอบกลับขอรองเรียนไปยังผูรองเรียนโดยตรง และสําเนาหนังสือตอบกลับขอรองเรียน (ระดับ 
2) ใหเจาหนาที่ฯ ศูนยรับขอรองเรียน , สําเนาหนังสือตอบกลับขอรองเรียน (ระดับ 3) ใหเจาหนาที่ฯ ศูนยรับ
ขอรองเรียนทราบดวย 
             8.3 รวบรวมขอรองเรียนและการดําเนินการแกไข/ปรับปรุงขอรองเรียนทั้งหมด จัดเก็บในแฟมขอ
รองเรียนของหนวยงานโดยเฉพาะ เพ่ือความสะดวกในการสืบคนและจัดทํารายงานการจัดการ ขอรองเรียนใน
แตละเดือน 

๙.  ผูรับผิดชอบ 
- เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

นางสาวสุรีรัตน  ดวงเตะ   เภสัชกรชํานาญการ    

๑0. เกณฑชี้วัด 
 1.  ขอรองเรียนลดลง  10 % 
 2.  ขอรองเรียนที่ไดรับการตอบสนอง  100% 

๑1.  การประเมินผล 
- รอยละของการจัดการขอรองเรียนลดลง 
- รอยละขอรองเรียนที่ไดรับการตอบสนองครบ 100 % 
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บรรณานุกรม 

โรงพยาบาลเพ็ญ. " คูมือปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ." [ระบบออนไลน].
แหลงที่มาhttp://www.phenhospital.go.th/index.php/2020/03/10/777/(10มีนาคม 2563). 
 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. "คูมือการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.) SP-MOPH-M001 กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ."[ระบบออนไลน].แหลงที่มาhttp://www.stopcorruption.moph.go.th (10มีนาคม 
2563). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.phenhospital.go.th/index.php/2020/03/10/777/
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ภาคผนวก 
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                                          แบบคําขอรองเรียน (ดวยตนเอง)                   (แบบคํารองเรียน ๑) 
 

ศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลวัดโบสถ 

วันที่.........เดือน........................ พ.ศ. ................. 
 

เรื่อง ...............................................................................................................................................  

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
                            ขาพเจา....................................................... อายุ.........ป อยูบานเลขที่......... หมูที่........ 
ถนน.................................ตําบล.................................. อําเภอ................................ จังหวัด ................................. 
โทรศัพท……..…..………อาชีพ...............................................ตําแหนง............................................. ...................... 
ถือบัตร........................................เลขที่......................................ออกโดย....................... ......................................                              
วันออกบัตร...................................................................บัตรหมดอายุ..................................................................  
มีความประสงคขอรองเรียน เพ่ือใหโรงพยาบาลวัดโบสถ พิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหาในเรื่อง
.................................................................................................................................................…….......................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
. 

                            ทั้งน้ี ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียนตามขางตนเปนจริง และยินดีรับผิดชอบทั้ง 
ทางแพงและทางอาญาหากจะพึงม ี

โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน (ถามี) ไดแก 
๑) ......................................................................................................... จํานวน............ชุด  
๒) ......................................................................................................... จํานวน............ชุด  
๓) ......................................................................................................... จํานวน............ชุด  
๔) ......................................................................................................... จํานวน............ชุด  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงช่ือ) ................................................ 
              (..............................................) 
                         ผูรองเรียน  
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(แบบคํารองเรียน ๒) 
แบบคําขอรองเรียน (โทรศัพท) 

 
                    ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
                                โรงพยาบาลวัดโบสถ 

วันที่.........เดือน......................... พ.ศ. ................. 
เรื่อง ...............................................................................................................................................  

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
                            ขาพเจา........................................................ อายุ.........ป อยูบานเลขที่......... หมูที่........ 
ถนน.................................ตําบล.................................. อําเภอ................................ จังหวัด ................................. 
โทรศัพท……..…..………อาชีพ...............................................ตําแหนง................................................. ................... 
มีความประสงคขอรองเรียน เพ่ือใหโรงพยาบาลวัดโบสถ พิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหาในเรื่อง
..............................................................................................................................................……..........................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
 
โดยขออาง.............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................…….........................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
......................................................................................... ........................................เปนพยานหลักฐานประกอบ 
 ทั้งน้ี ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียนตามขางตนเปนจริง แล ะ เจาหนาที่ไดแจงให
ขาพเจาทราบแลววาหากเปนคํารองที่ไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได 
 

 
 

ลงช่ือ……………………………………… เจาหนาที่ผูรับเรื่อง 
            (..............................................) 

วันที่...............เดือน.........................พ.ศ............... 
       เวลา...............................  
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(ตอบขอรองเรียน 1) 
แบบแจงการรับเรื่องรองเรียน 

 
ที่ พล ๐๖๓๒.๓๐๑/...........................                       โรงพยาบาลวัดโบสถ 
                                                                                          ๑๓๕  ม.๑  ถ.พิษณุโลก - เดนชัย 
                                                                                         อ.วัดโบสถ  จ.พิษณุโลก ๖๕๑๖๐ 

                                                            วันที่ ...........เดือน........................... พ.ศ. ................... 

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องรอง 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อางถึง ......................................................................ลงวันที่................................................................................  

ตามที่ทานไดรองเรียน ผานศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลวัดโบสถ 
โดยทาง  (  )  หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย  (  )  ดวยตนเอง  (  )  ทางโทรศัพท  (  )  กลองรับความคิดเห็น               
(  )  website ของหนวยงาน (http:// www.watbothosp.go.th)  (  )  อ่ืนๆ 
........................................................... 
ลงวันที่....................................... เกี่ยวกับเรื่อง.....................................................................................................  
…………………………………………................................................................…………………………………………………น้ัน 

โรงพยาบาลวัดโบสถ  ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนของทานไวแลว 
ตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับที่................................................ลงวันที่...........................................................และ  
โรงพยาบาลวัดโบสถ ไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา 

                        (  )  เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของ  โรงพยาบาล วัดโบสถ และไดมอบหมาย
ให……………………............................................................................เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ 
                        (  )  เปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของ  โรงพยาบาล วัดโบสถ  และไดจัดสงเรื่องให
........................................................................................ซึงเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตอไปแลวทั้งน้ี  ทานสามารถติดตอประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีกทางหน่ึง 
                        (  )  เปนเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว ตาม 
กฎหมาย ................................................................................................ จึงขอใหทานดาเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการที่กฎหมายน้ันบัญญัติไวตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
โทร. ๐ ๕๕๓๖ ๑๐๗๙ โทรสาร ๐ ๕๕๒๙ ๑๗๒๗  
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(ตอบขอรองเรียน 2) 
แบบแจงผลการดําเนินการรองเรียน 

 
ที่ พล ๐๖๓๒.๓๐๑/...........................           
                                  โรงพยาบาลวัดโบสถ 
                                                                                          ๑๓๕  ม.๑  ถ.พิษณุโลก - เดนชัย 
                                                                                          อ.วัดโบสถ  จ.พิษณุโลก ๖๕๑๖๐ 

                                                            วันที่ ...........เดือน........................... พ.ศ. ................... 

เรื่อง แจงผลการดาเนินการตอเรื่องรองรองเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อางถึง หนังสือ โรงพยาบาลวัดโบสถที่ พล ๐๖๓๒.๓๐๑/.................... ลงวันที่........................ 

สิ่งที่สงมาดวย ๑. ..........................................................................................................................  
       ๒. ...........................................................................................................................  

                 ๓. ...........................................................................................................................  
ตามที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลวัดโบสถไดแจงตอบรับการรับเรื่องรองเรียนของทาน

ตามที่ทานไดรองเรียนไว ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

                     โรงพยาบาลวัดโบสถไดรับแจงผลการดาเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของตาม
ประเด็นที่ทานไดรองเรียนแลว ปรากฏขอเท็จจริงโดย
สรุปวา…………………………………...……………………………………………………….…..……………………………………………… 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
......................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาพรอมน้ี  

ทั้งน้ี หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
โทร. ๐ ๕๕๓๖ ๑๐๗๙ โทรสาร ๐ ๕๕๒๙ ๑๗๒๗  

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ชื่อหนวยงาน  : กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  :    4 กุมภาพันธ 2565 
หัวขอ  ขออนุญาตเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบันผานทางเว็บไซตฯ ของหนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)    
  - หลักเกณฑขั้นตอนการแกไขปญหาในกรณีที่มีการรองเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ภายนอก  :  ไมม ี
หมายเหต ุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 

                                                                                                      
                    (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธ์ิ) 
        ตําแหนง หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป                 ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันที่.....4... เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565..           วันที่.....4... เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565. 
 

 

 
วันที่.....4... เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565. 

 
 



หลักฐานแสดงชองทางในการรองเรียนท่ีประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยงาย สะดวกและไมสิ้นเปลืองคาใชจาย 
 

ชองทาง ภาพประกอบ 
รองเรียนดวยตนเอง ณ ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รอง

ทุกข โรงพยาบาลวัดโบสถ 
 

 
 

รองเรียนผานเว็บไซด โรงพยาบาลวัดโบสถ 

 



หลักฐานแสดงชองทางในการรองเรียนท่ีประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยงาย สะดวกและไมสิ้นเปลืองคาใชจาย 

ชองทาง ภาพประกอบ 
รองเรียนทางกลองรับขอความและโทรศัพท 

โทร. ๐ ๕๕๓๖ ๑๐๗๙ 
 

 
 

  

 
 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ชื่อหนวยงาน  : กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  :      4 กุมภาพันธ 2565 
หัวขอ : สรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รายละเอียดขอมูลรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนทั่วไป และเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบตามเอกสารแนบ 
Link ภายนอก  :  ไมม ี
หมายเหต ุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 

                                                                                                
                  (นางเรืองศิริ  ไกรคง)                                  (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธ์ิ) 
      ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ            ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
วันที่.....4... เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565..           วันที่.....4... เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565. 

 

 
                                     วันที่.....4... เดือน..กุมภาพันธ. พ.ศ. 2565.. 
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