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                        คํานํา 
มาตรา ๔๑ แหงรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ไดกําหนดสิทธิของประชาชน ใหสามารถ

เขาถึงขอมูลขาวสารและบริการจากหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนสามารถเสนอเรื่องราวรองทุกขแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
พรอมไดรับการแจงผลการพิจารณาโดยเร็ว พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง     
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองาน
บริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ       
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ.๒๕๕๒ ไดใหสวนราชการกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน    
รองทุกขของสวนราชการตาง  ๆใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

โรงพยาบาลวังโปง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ ไดตระหนักและใหความสําคัญกับการแกไขปญหา
เรื่องรองทุกข/รองเรียนของประชาชน มีการรับฟงความคิดเห็น เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและพัฒนา
ระบบบริการและการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด จึงไดจัดทําคูมือการจัดการขอรองเรียน รพ.วังโปง   ปพ.ศ. 
๒๕๖๑ เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการขอรองเรียน ต้ังแตการรับเรื่องรองเรียนผานเว็บไซดหรือหนังสือ จากหนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานนอกสังกัดและนําเรื่องรองเรียนเขาสูระบบการจัดการขอรองเรียน ซ่ึงทําใหผูรับผิดชอบหรือผู
ประสานงานดานการจัดการขอรองเรียนสามารถปฏิบัติงาน รายงานผลการดําเนินการและจัดเก็บผลการจัดการขอ
รองเรียนไวในฐานขอมูลเดียวกันภายในระบบ ท้ังนี้ยังสามารถคนหาขอมูลไดอยางรวดเร็วผานระบบการจัดการขอ
รองเรียน และสามารถตรวจสอบได คูมือการจัดการขอรองเรียนฉบับนี้ประกอบดวยรายละเอียดการจัดการ  ขอรองเรียน
ตางๆ วิธีการดําเนินการจัดการขอรองเรียน ซ่ึงแบงเปนข้ันตอนตามกระบวนการจัดการขอรองเรียน ต้ังแตชองทางการ
รับเรื่องรองเรียน การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และการรายงานผล สรุปผลการดําเนนิการจัดการขอรองเรียน โดยท้ังหมด
ท่ีกลาวมานี้หมายถึงกระบวนการจัดการขอรองเรียนของ รพ.วังโปง  ผูจัดทํา  หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการจัดการขอ
รองเรียนฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานดานการจัดการขอรองเรียน ของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานการ
จัดการขอรองเรียนหรือประชาชนผูท่ีสนใจเปนอยางมาก หากมีขอเสนอแนะตาง เๆก่ียวกับคูมือฉบับนี้ ผูจัดทํายินดีรับ
ฟงทุกขอเสนอแนะ เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนางานตอไป  

        
 
 
 
 

                            โรงพยาบาลวังโปง 
กลุมงานประกันสุขภาพยุทธศาสตรสารสนเทศทางการแพทย 

ผูจัดทํา 
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บทที่ ๑ 
บทนํา 

  ๑.๑ หลักการและเหตุผล 
 มาตรา ๔๑ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ไดกําหนดสิทธิของประชาชน ใหสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารและบริการจากหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนสามารถเสนอเรื่องราวรองทุกขแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
พรอมไดรับการแจงผลการพิจารณาโดยเร็ว พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการ
ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ลดข้ันตอน
การปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก
และไดรับการตอบสนองความตองการ รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ.๒๕๕๒ ไดใหสวนราชการกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน    
รองทุกขของสวนราชการตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับ
ฟงความคิดเห็น พ.ศ.๒๕๔๘ ก็กําหนดใหสวนราชการไดรับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปปรับปรุงการบริการใหดี
ข้ึนอยางตอเนื่องดวย 
 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายและแนวทางในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ตลอดจน
การแกไขปญหาการรองทุกขรองเรียนแกประชาชนท่ีชัดเจน มาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๙ โดยจัดตั้งศูนยประสาน
การแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชน กระทรวงสาธารณสุข และในป พ.ศ.๒๕๕๕ ไดเปลี่ยนชื่อเปน 
“ศูนยบริหารจัดการเรื่องราวรองทุกข”มีบทบาทในการเปนศูนยกลางการประสานการแกไขปญหาตาม       
ขอรองทุกข/รองเรียนของประชาชนในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข ใหสอดคลองกับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ นอกจากนั้นยังมีคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข   
ท่ี ๙๕๘/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ใหสวนราชการและหนวยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทุกระดับ จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของผูรับบริการและบุคลากรสาธารณสุข เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาการรองทุกข รองเรียน การเจจรจาไกลเกลี่ยและลดการฟองรอง การดําเนินคดีทางกฎหมาย อันนํามา
ซ่ึงการสูญเสียของประชาชนและภาครัฐดวย  
 การรองทุกข รองเรียน หรือแสดงความคิดเห็นของประชาชน ถือเปนสียงสะทอนใหรัฐบาลและ
หนวยงานของรัฐ ทราบวาการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใด ซ่ึงรัฐบาลและ
หนวยงานของรัฐไดตระหนักและใหความสําคัญกับการแกไขปญหาการรองทุกข รองเรียนของประชาชนมาโดย
ตลอด โดยมีการรับฟงความคิดเห็น เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม และตรวจสอบการทํางานของ
รัฐบาลและหนวยงานของรัฐมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและเสริมสรางความสงบสุขให
เกิดข้ึนในสังคม โดยเฉพาะเม่ือประเทศท่ีมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางตอเนื่อง จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นําไปสูการแขงขัน เปนเหตุใหประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน ประสบ
ปญหาหรือไมไดรับความเปนธรรม จึงมีการรองทุกข รองเรียน หรือแสดงความคิดเห็นท่ีหนวยงานตางๆเพ่ิม
มากข้ึน 
 โรงพยาบาลวังโปง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ ไดดําเนินการการจัดการเรื่องรองทุกข 
รองเรียน ท่ีอยูในขอบเขตอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน เพ่ือใหสามารถตอบสนองขอรองทุกข รองเรียนของ
ประชาชนไดอยางครอบคลุมและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 
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 ๑. เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองทุกข รองเรียน หรือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานและบุคลากร ในโรงพยาบาลวังโปง 
 ๒. เปนหนวยประสานงานในการแกไขปญหาตามขอรองทุกข รองเรียน ขอคิดเห็นเสนอแนะของ
ประชาชน ในฐานะองคกรบริหารควบคุมกํากับหนวยงานโรงพยาบาลวังโปงและเครือขาย รพสต. 8 แหง 
 ๓. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองทุกข รองเรียน ของหนวยงาน ใหเปนไปตามกฎหมาย 
นโยบายและแผนปฏิบัติการท่ีกําหนด 
 ๔. รวบรวมวิเคราะหปญหาเรื่องรองทุกข รองเรียน เพ่ือหาแนวทางแกไขและนําเสนอผูบริหาร
พิจารณาตามลําดับ 
 ๕. ประสานหนวยงานราชการอ่ืน หรือองคกรท่ีเก่ียวของ กรณีเรื่องรองทุกข รองเรียน อยูใน
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของหนวยงานหรือองคกรนั้นๆ 
 ๖. ติดตามผลการดําเนินการแกไขปญหาเรื่องราวรองทุกข รองเรียน ใหไดขอยุติโดยเร็ว และสราง
ความพึงพอใจแกประชาชน 
 ๗. อํานวยความสะดวกแกประชาชนหรือกลุมมวลชนท่ีมาพบเพ่ือยื่นขอรองทุกข รองเรียน      
ดวยสันติวิธี 
 ๘. จัดระบบพัฒนาเครือขายการจัดการเรื่องราวรองทุกข รองเรียน เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาให
เปนเอกภาพ 
 ๙. จัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับปญหาเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหเปนปจจุบันและสนับสนุนขอมูลให
ผูบริหารนํามาประกอบการพิจารณา 
 ๑๐. สนับสนุนและพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในองคกร 
 ๑๑. จัดทําสรุปรายงานผลความคืบหนาในการดําเนินการแกไขปญหาในภาพรวม นําเสนอตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการ 
 

๑.๒  วัตถุประสงค   
    การจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลวังโปง จําเปนตองดําเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดทําคูมือฉบับนี้จึงดําเนินการจัดทําเพ่ือวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

๑. เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการรับเรื่องรองเรียนและดําเนินการจัดการขอรองเรียนไดมีการปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียนและ
ดําเนินการจัดการขอรองเรียนท่ีกําหนดไวอยางครบถวน และมีประสิทธิภาพ  

๒. เพ่ือใหบุคลากรหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานการจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลวังโปง 
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการแกไขปญหาตามขอรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียน
ตางๆ โดยกระบวนการและวิธีการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 ๓. เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนา
ใหการทํางานเปนมืออาชีพและใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชน
จากกระบวนการท่ีมีอยูเพ่ือขอรับบริการท่ีตรงกับความตองการ 
    ๔. เพ่ือเปนการเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชนผูรับบริการ ไดทราบถึงกระบวนการจัดการ
ขอรองเรียน  หลักเกณฑตางๆ ในการรองเรียน โดยโรงพยาบาลวังโปง เปดโอกาสให ประชาชนผูรับบริการเขา
มามีสวนรวมในการรับรู แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการดําเนินการจัดการขอรองเรียน 
เพ่ือเปนประโยชนตอการปรับปรุง แกไขการดําเนินงานตอไป       
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๕. เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน   
๖. เพ่ือใหทราบข้ันตอนในการดําเนินการเรื่องรองเรียน และใชเปนเอกสารอางอิงในการ 

ปฏิบัติงาน โดยระบบการจัดการขอรองเรียน โรงพยาบาลวังโปง ไดปรับปรุงและพัฒนาข้ึนมาเพ่ือลดข้ันตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติงานทําใหทราบผลการปฏิบัติงานไดรวดเร็วยิ่งข้ึน   

 

๑.๓ ขอบเขต    

          ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการรับเรื่องรองเรียนและดําเนินการจัดการ      
ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการจัดการขอรองเรียน  และครอบคลุมการ
บริหารจัดการ เรื่องรองเรียนของโรงพยาบาลวังโปง โดยผานทางชองทางตางๆดังตอไปนี้ 

๑. เดินทางมาดวยตนเอง ติดตอท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียนท่ีหนวยบริการในโรงพยาบาลวังโปง 
๒. เดินทางมารองเรียนท่ีหนวยงานเจาของเรื่องโดยตรง 
๓. หนั งสื อร อง ทุกข  ร อ ง เรี ยน  ท้ั งจากผู ร อ ง ทุกข / ร อง เ รี ยน  ท่ี ระบุ ชั ด เจน หรือผ าน 

หนวยงานภายนอกและสงมาถึงหนวยงานอีกตอหนึ่ง ซ่ึงทุกเรื่องจะตองนําเขากระบวนการจัดการเรื่องรองราว
รองทุกข ในกรณีท่ีเปนบัตรสนเทห (ไมระบุชื่อผูรองเรียน) หากเปนเรื่องท่ีไมสงผลกระทบตอประชาขนหรือ
สวนรวม หรือสาธารณชน ก็อาจไมรับเรื่องฯ ดังกลาวได 

๔. การรองทุกข รองเรียน ผานสื่อสารมวลชน ตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน  สื่อออนไลน  
๕. เว็บไซตระบบรองทุกข รองเรียน โรงพยาบาลวังโปง  
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๖. สงไปรษณียหรือจดหมาย มาท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลวังโปง 

เลขท่ี 116 ม.13 ตําบลวังโปง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ  รหัสไปรษณีย ๖๗๒๔o 
๗. โทรศัพท หมายเลข ๐ ๕๖78 6452 ตอ ๑๕๓,116 
๘. โทรสาร หมายเลข ๐ ๕๖๗8 6452 

 
     ๑.๔ คําจํากัดความ  

ผูรับบริการ หมายถึง ผูรองเรียนหรือเจาหนาท่ีในโรงพยาบาลวังโปง รวมถึงสวนราชการหรือองคกร
เอกชนท่ีสงขอรองเรียน ซ่ึงไดรับการบริการหรือไดรับผลกระทบจากการ ใหบริการ 
           ขอรองเรียน  หมายถึง  เรื่องท่ีผูรับบริการหรือเจาหนาท่ีในโรงพยาบาลวังโปง รองเรียนตอหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข องคกร หรือหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของกับ การปฏิบัติราชการของบุคลากร 
เจาหนาท่ี หรือหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง ในเรื่องตางๆ ดังนี้  
    - เรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจาง หมายถึง เรื่องรองเรียนการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง    
โครงการตางๆ ท่ีไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผูใชบริการหรือผูมีสวนไดเสีย   
เปนผูยื่นเรื่องรองเรียนตอหนวยงานโดยตรง รวมถึงผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียยื่นเรื่องรองเรียนตอ   
หนวยงานอ่ืนและไดสงตอมายังหนวยงาน หรืออาจจะเปนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางโครงการ 
ตางๆ ของปงบประมาณท่ีผานมา แตยังมีการดําเนินการตอในหวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
             - ขอรองเรียนท่ีเก่ียวกับหนวยงานท้ังท่ีเปนโครงสรางท่ีเปนทางการและไมเปนทางการอยูในสังกัด
โรงพยาบาลวังโปง เนื่องจากไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบเง่ือนไขการอนุญาต หรือมีการดําเนินการท่ีเปน
ความเสียหายใหแกผูมารับบริการ 

http://www.wangpong/
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             - ขอรองเรียนท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตามภารกิจของโรงพยาบาลวังโปง เนื่องจากไมมี
ประสิทธิภาพ ไมครบถวนหรือบกพรอง หรือไมไดรับความเปนธรรม  

         - ขอรองเรียนท่ีเ ก่ียวกับเจาหนาท่ีของหนวยงานในโรงพยาบาลวังโปง ปฏิบั ติหนา ท่ีไม มี
ประสิทธิภาพ ไมเต็มใจใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีผิดวินัย ประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณ ท่ีกําหนดไว 
รวมท้ังมีความประพฤติท้ังสวนตัวและหรือการงานท่ีเสื่อมเสียตอหนาท่ีราชการ 

 - ขอรองเรียนท่ีมีความรายแรงเปนกรณีพิเศษ หมายถึง เรื่องรองเรียนท่ีมีการเสนอขาวทาง 
สือ่มวลชน หรือเปนเรื่องรองเรียนท่ีสรางความเสียหายอยางรายแรงตอภาพลักษณโรงพยาบาลวังโปง เรื่องท่ีมีผู
เสนอรองเรียนมา 

5        เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/เจาหนาท่ีผูประสานงาน 2หมายถึง เจาหนาท่ี ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
ใหรับผิดชอบการดําเนินการจัดการและประสานงานเก่ียวกับการรองเรียน2ทุกหนวยงานของโรงพยาบาลวังโปง 

คณะกรรมการ 2หมายถึง2 คณะกรรมการจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลวังโปง 
5หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/หนวยงานเจาของเรื่อง 2หมายถึง หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีและความ

รับผิดชอบในการดําเนินการจัดการตางๆ เก่ียวกับขอรองเรียน 
ผูบังคับบัญชา หมายความวา หัวหนาหนวยงานระดับผูอํานวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอําเภอ/

หรือหัวหนากลุมงานท่ีไดรับอํานาจมอบหมายใหพิจารณา วิเคราะห2และจัดการเรื่องรองเรียน 
   ผูบริหาร หมายความวา ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

การตอบสนอง 2หมายความวา 2 การสงตอใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ การตรวจสอบและนําเรื่อง
รองเรียนเขาสูกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ขอกฎหมาย 
พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการระยะแรก ภายในเวลา ๑๕ วันทําการ 
ท้ังนี้กรณีท่ีขอรองเรียนไมไดระบุชื่อ ท่ีอยูหรือหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดหรืออีเมลติดตอได ของผูรองเรียน 
จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดท่ีการนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการตรวจสอบ ขอเท็จจริง การสอบสวน
ขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี การนําไปแกไขปญหาการดําเนินงานหรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ  ขอกฎหมาย    
ภายในเวลา ๑๕ วัน  

5การดําเนินการ 2หมายความวา การติดตามเรื่องรองเรียนแตละข้ันตอน 
การติดตามประเมินผล 2หมายความวา2   

๑. การติดตามเรื่องรองเรียน  
๒. การใหบริการของเจาหนาท่ี และการแจงเตือน  
๓. การประเมินผลการจัดการขอรองเรียน 

 

   ๑.๕ ประเภทขอรองเรียน 
      แบงเปน ๔ ประเภทตามภารกิจและความรับผิดชอบของโรงพยาบาลวังโปง  

๑. รองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๒. รองเรียนเจาหนาท่ีหรือหนวยงาน 
๓. รองเรียนการใหบริการ 
๔. อ่ืนๆ 
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ประเภท นิยาม ตัวอยางท่ีเปนรูปธรรม  
๑. รองเรียนเก่ียวกับ 
การทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องรองเรียนการดําเนินงานเก่ียวกับ
การ ทุจริ ตและประพฤติ มิชอบของ
หน วยงาน  โดย มีผู ร อง เรียน/แจ ง
เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนา ท่ีในหนวยงานรวมถึงมี
ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียยื่น
เรื่องรองเรียนตอหนวยงานอ่ืน และไดสง
ตอมายังหนวยงานผูเขารับการประเมิน
ดําเนินการ ท้ังนี้ เรื่องรองเรียนเก่ียวกับ
การการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตอง
เปนเรื่องรองเรียนท่ีมีการดําเนินการตาม
คูมือปฏิบัติการฯ เสร็จสิ้นภายในหอง
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 หรืออาจจะ
เปน เรื่ อ งร อง เรี ยน  ร อง เรี ยน/แจ ง
เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของปงบประมาณท่ีผานมา แตยังมีการ
ดําเนินการตอในหวงปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โครงการตางๆ ความโปรงใสในการ
จัดซ้ือจัดจาง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.รองเรียนเจาหนาท่ี
หนวยงาน 

เรื่องท่ีผู รับบริการจากโร งพยาบาล     
วังโปงไดรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการ
ของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลวังโปง ทั้งใน
เรื่องความบกพรอง ความลาชา ความ
ไม โปร ง ใสและไม เหมาะสมในการ
ปฏ ิบ ัต ิง าน  ป ญหาอ ัน เก ิดจากการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่โรงพยาบาล
วังโปง รวมท้ังเรื่องที่ไดรับจากชองทาง
อ่ื น ห รื อ ส ว น ร า ช ก า ร อ่ื น ส ง ม า ใ ห
ดํ า เนิ นการตาม อํานาจหน า ท่ี ของ
โ ร ง พ ย า บ า ล ว ัง โ ป ง   เ ช น  จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการสาธารณสุข ศูนยดํารง
ธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบริการ
ป ร ะ ช า ช น  สํ า น ัก ง า น ป ล ัด สํ า น ัก
นายกรัฐมนตรี เปนตน  
 
 
 

รองเรียนเจาหนาท่ีทุจริตในการเบิก
จายเงินงบประมาณตางๆ รองเรียน
การบริหารงานบุคคล การโอน ยาย 
บรรจุเจาหนาท่ี การพิจารณาการ
เลื่ อน ข้ันตํ าแหน งหรือ เ งิน เดื อน 
รองเรียนดานวินัยตางๆ รองเรียน
ด านพฤติ กรรม ฉันท  ชู ส าวของ
เจาหนาท่ี 
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ประเภท นิยาม ตัวอยางท่ีเปนรูปธรรม 

๓.รองเรียน 
การใหบริการ 

การท่ีผูรองเรียนแจงรองเรียนเก่ียวกับ
การใหบริการงานตางๆ ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของโรงพยาบาลวังโปง 

รองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ใหบริการ ดานการรักษาพยาบาล
มาตรฐานบริการ บริหารงานบุคคล               
ดานบริหารงานท่ัวไป  การทุจริต      
ไมปฏิบัติตามระเบียบ 

๔.อ่ืนๆ การท่ีผูรองเรียนไดรองเรียนเรื่องตางๆ ท่ี
อยูภายใต อํานาจหนาท่ีภารกิจ และ
ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลวังโปง 
นอกเหนือท้ัง ๓ ขอท่ีไดกลาวมา 

สถานประกอบการไมไดมาตรฐาน 
เชนไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น มีมลพิษ
ทางเสียง ฝุนละอองจากโรงสีขาว ไม
มีระบบกําจัดน้ําเสียจากบานท่ีผลิต
อาหาร อาหารไมปลอดภัย การกําจัด
ขยะมูลฝอย สถานพยาบาล เก่ียวกับ
การโฆษณาฝาฝนตอกฎหมาย ดาน
อาหาร ยา สถานพยาบาล เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ฯลฯ 

 

 
๑.๖ หลักเกณฑในการรับเร่ืองรองเรียน  

         ๑. เปนเรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ของ 
เจาหนาท่ีในสังกัดหรือหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง 
            ๒. เปนเรื่องท่ีประสงคขอใหโรงพยาบาลวังโปง ชวยเหลือหรือขจัดความ เดือดรอนในดานท่ีเก่ียวของ
กับความรับผิดชอบหรือภารกิจของโรงพยาบาลวังโปงโดยตรง 

๓. ขอรองเรียนท่ีมีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูล เพ่ิมเติมไดใน 
การดําเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ตรวจสอบขอเท็จจริง ตามรายละเอียดท่ีกลาวมาในขอท่ี ๑ นั้น  
ใหยุติเรื่องและเก็บเปนฐานขอมูล 

๔. ไมเปนขอรองเรียนท่ีเขาลักษณะดังตอไปนี้  
- ขอรองเรียนท่ีเปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหนั้นจะระบุรายละเอียดตามขอท่ี ๑  

จึงจะรับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง  
                - ขอรองเรียนท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องท่ีศาลไดมี คําพิพากษาหรือคําสั่ง    
ถึงท่ีสุดแลว  

- ขอรองเรียนท่ีเก่ียวของกับสถาบันพระมหากษัตริย  
- ขอรองเรียนท่ีเก่ียวของกับนโยบายของรัฐบาล  

              -  ขอรองเรียนท่ีหนวยงานอ่ืนไดดําเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัยและไดมีขอสรุปผลการ  
พิจารณาเปนท่ีเรียบรอยไปแลว อยางเชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เปนตน นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูบังคับบัญชาวาจะรับไวพิจารณาหรือไมเปนเรื่องเฉพาะกรณี 



  - ๙ - 

3๑.๗ การพิจารณาในการกําหนดช้ัน ความลับและคุมครองผูรองเรียน3   
          การพิจารณาขอรองเรียนในการกําหนดชั้นความลับและคุมครองผูรองเรียนนั้น จะตองปฏิบัติตาม    

ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการสงเรื่องใหหนวยงานพิจารณานั้นผูให  
ขอมูลและผูรองอาจจะไดรับความเดือนรอน เชน ขอรองเรียนกลาวโทษขาราชการในเบื้องตนใหถือวาเปน
ความลับทางราชการ(หากเปนบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณีสภาพแวดลอมปรากฏ 
ชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบคุคลแนนอนเทานั้น) การแจงเบาะแสผูมีอิทธิพลตองปกปดชื่อและท่ีอยูผูรองหากไม
ปกปดชื่อท่ีอยู ผูรองจะตองแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบและใหความคุมครองแกผูรองดวย 

- กรณีมีการระบุชื่อผูถูกกลาวหา จะตองคุมครองท้ังฝายผูรองและผูถูกกลาวหา เนื่องจากเรื่อง     
ยังไมไดผานกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริงและอาจเปนการกลั่นแกลงกลาวหาใหไดรับความเดือดรอนและ
เสียหายได 

- เรื่องท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติ 
- กรณีผูรองเรียนระบุในคํารองขอใหปกปดหรือไมประสงคใหเปดเผยชื่อผู รองเรียน 

หนวยงานตองไมเปดเผยชื่อผูรองเรียนใหหนวยงานผูถูกรองทราบ เนื่องจากผูรองเรียนอาจจะไดรับความ
เดือดรอนตามเหตุแหงการรองเรียนนั้นๆ 

๑.๘ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการจัดการขอรองเรียน  
  ๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  
  ๒. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
  ๓. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
  ๔. พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
  ๕. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๖. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘                 
  ๗. ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

3๑.๙ หนาที่ความรับผิดชอบ  
๑. ผูอํานวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอําเภอ : พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ  

ติดตาม2แกไขปญหาขอรองเรียน และพิจารณาผลการตรวจสอบ 
๕. 2เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ : ประสานงาน ดําเนินการตรวจสอบ สรปุรายงานผลการ 

2ตรวจสอบและติดตามผลการแกไขปญหา 
2๕. เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ : ใหความรวมมือในการตรวจสอบและแกไขปญหา 
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บทบาทหนาท่ีความรบัผิดชอบของเจาหนาท่ี 
ในสังกัด คปสอ.วังโปง 

หนวยงาน/เจาหนาท่ี        โรงพยาบาลวังโปง สาธารณสุขอําเภอ/รพสต. 
เจาหนาท่ีโรงพยาบาล
วังโปง 

๑. ใหคําปรึกษา แนะนําขอรองเรียนใหแก
ผูรับบริการ/เจาหนาท่ีผูถูกรองเรียน 

๒. กํากับดูแลการจัดการเรื่องรองเรียนให
เปนไปดวยความเรียบรอยตามระยะเวลา
และมาตรฐานท่ีกําหนด 

๓. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีมีความจําเปน
เรงดวนและมีปญหาอุปสรรคเพ่ือเสนอ
ผูบริหาร 

๔. แจงผูรองเรียน ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

๕. การติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
๖. รายงานขอเท็จจริงและเสนอความเห็น
ท้ังขอเท็จจริงและขอกฎหมายตอผูบริหาร
ทุก ๖ เดือน   
๗. สงขอมูลขอรองเรียนใหกับผูวาราชการ
จังหวัด เพ่ือทราบตอไป 

๑. ใหคําปรึกษา แนะนํา/ความคิดเห็น 
ขอรองเรียนใหแกผูรับบริการ 

๒.ปฏิบัติและดูแลการจัดการเรื่ อง
รองเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ตามระยะเวลาและมาตรฐานท่ีกําหนด 

๓. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของใน
พ้ืนท่ี ในการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี
มีความจําเปนเรงดวนและมีปญหา
อุปสรรคเพ่ือเสนอผูบริหาร 

๔. แจงผูรองเรียน ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

๕. การติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
๖ .  ร ายงานข อ เ ท็จจริ งและ เสนอ
ความเห็นท้ังขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
ตอผูบริหาร ทุกเรื่อง 
๗. สงรายงานขอมูลขอรองเรียนใหกับ
โรงพยาบาลวังโปง 

 
3       ๑.๑๐   3ตัวช้ีวัดที่ ๑ รอยละของจํานวนขอรองเรียนที่ไดรับการตรวจสอบขอเท็จจริง และมี
การ สั่งการ  

      น้ําหนัก : ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
2ขอรองเรียน หมายความวา เรื่องท่ีผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียรองเรียนตอ2โรงพยาบาลวัง

โปง2 จากการใหบริการของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
            - ขอรองเรียนท่ีเก่ียวกับหนวยงานอยูในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง เนื่องจากไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ 

2- ขอรองเรียนท่ีเ ก่ียวกับการดําเนินงานตามภารกิจของโรงพยาบาลวังโปง 2 เนื่องจากไมมี
ประสิทธิภาพ ไมครบถวนหรือ2บกพรอง หรือไมไดรับความเปนธรรม 

2        - ขอรองเรียนท่ีเก่ียวกับเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลวังโปง ปฏิบัติหนาท่ีไมมีประสิทธิภาพ ไมเต็มใจ
ใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีผิดวินัย ประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณท่ีกําหนดไวรวมท้ังมีความประพฤติท้ัง
สวนตัวและหรือการงานท่ีเสื่อมเสียตอหนาท่ีราชการ 
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1.11 การดําเนินการจนไดขอยุติ  
- เรื่องท่ีดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองท้ังหมด2และไดแจงใหผูรองไดทราบ  
- 2เรื่องท่ีดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองบางสวน2 (หนวยงานเจาของ 

2เรื่องไดดําเนินการตามขอบเขตเต็มท่ีแลว) หรือไดบรรเทา เยียวยาปญหาความเดือดรอนของผูรองตามความ 
เหมาะสมและไดแจงใหผูรองทราบ 

- เรื่องดําเนินการแลว แตไมไดตามความประสงคของผูรอง เชน2 พนวิสัยการดําเนินการ   
2และขอบเขตอํานาจหนาท่ีแลว และไดแจงทําความเขาใจกับผูรอง  

- เรื่องท่ีสงตอใหหนวยงานอ่ืนเพ่ือทราบ หรือดําเนินการตาม2อํานาจหนาท่ีแลวและได  
2แจงใหผูรองทราบถึงหนวยงานท่ีรับเรื่องสงตอ 

 
1.12 สูตรการคํานวณ : รอยละของจํานวนขอรองเรียนที่ไดรับการดําเนินการจนไดขอยุติ 

2รอยละของจํานวนขอรองเรียน        2=  จํานวนขอรองเรียนท่ีไดรับการดําเนินการจนไดขอยุติ  X  ๑๐๐ 
ท่ีไดรับการดําเนินการจนไดขอยุติ                          จํานวนขอรองเรียนท้ังหมด 
 

 
คาเปาหมาย 

 

เกณฑใหคะแนนเทียบคา35เป35าหมายกับรอยละของผลสําเร็จ 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 
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4บทที่ ๒ 
4กระบวนการจัดการเรือ่งรองทุกข รองเรียน 

 
42.1 กระบวนการทํางาน4การจัดการเร่ืองรองทุกข รองเรียน 

5            ปจจุบัน 2โรงพยาบาลวังโปง ดําเนินการจัดการขอรองเรียนโดยเปนไปตามท่ี 2รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 2 ซ่ึงกระบวนการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนโรงพยาบาลวังโปงนั้น 2เม่ือ
ไดรับเรื่องรองเรียน จากชองทางตางๆ ท่ีกําหนด 2ไวเรื่องจะถูกสงมายังศูนยรับเรื่องรองเรียน เพ่ือบันทึกเรื่องลง
ในระบบการจัดการขอรองเรียนและโรงพยาบาลวังโปง จะสงเรื่องใหหนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่อง เพ่ือไป
ดําเนินการจัดการขอรองเรียนดังกลาวตามกระบวนการตอไป พรอมท้ังตอบแจงผลการดําเนินการจัดการขอ
รองเรียน 

2               ในเบื้องตนภายในระยะเวลา ๑๕ วัน ไปยังผูรองเรียนใหไดทราบผลตามท่ีอยูท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลผูรองเรียน หรือดําเนินการแจงผลใหผูรองเรียนทราบดวย 2 (ผานชองทางการติดตามเรื่องรองเรียน
ของเว็บไซตศูนยรับเรื่องรองเรียน) และเม่ือหนวยงานผูรับผิดชอบไดดําเนินการจัดการขอรอง 2เรียนจนไดผล
สรุปแลว เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบของหนวยงานจะตองบันทึกผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียนลงในระบบฯ 
เพ่ือจะไดนําผลการดําเนินการ แจงใหผูรองเรียนทราบ ผานทางชองทางท่ีผูรองเรียนตองการทราบผลการ
ดําเนินการกระบวนการท่ีจะทําใหผูรองเรียนไดรับทราบผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียนไดอยางรวดเร็ว 
และมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินการจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบนั้น ท้ังนี้โรงพยาบาลวังโปง ไดตระหนัก
และใหความสําคัญตอผลความพึงพอใจของผูรองเรียนท่ีมีตอระบบการดําเนินการจัดการขอรองเรียนเปนอยาง
ดี โดยกระบวนการทํางานดานการจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลวังโปง หนวยงานผูรับผิดชอบในแตละ
เรื่อง จะมีแนวทางและกระบวนการตรวจสอบหรือพิจารณาดําเนินการจัดการขอรองเรียนในแตละเรื่องนั้นไม
เหมือนกันซ่ึงข้ึนอยูกับรายละเอียดของเรื่องรองเรียนดวย วามีความซับซอนของเนื้อหาเพียงใดหรือตองใช
ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พยานตางๆ เพ่ือเขาสูกระบวนการพิสูจนใหไดขอสรุปแหงผลของ
การรองเรียน โดยเปนขอเท็จจริงท่ีถูกตอง เปนธรรมตอผูรองเรียนและผูถูกรองเรียน ดังนั้น การรองเรียนใน
บางเรื่องจึงตองใชระยะเวลาในการตรวจสอบ อาจจะทําใหผูรองเรียนเกิดความไมพึงพอใจตอระยะเวลาในการ
จัดการขอรองเรียน แตท้ังนี้2โรงพยาบาลวังโปง2ไดกําหนดใหแตละหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานทุกระยะ
เพ่ือแจงใหผูรองเรียนทราบ โดยมีการรายงานผลในแตละรอบดังนี้ รายงานผลรอบ2 ๑๕ วัน, รอบ ๓๐ วัน, รอบ 
๖๐ วัน หรือจนกวาเรื่องจะไดขอยุติ โดยศูนยรับเรื่องรองเรียนเปนหนวยงานกลางในการประสานงาน ติดตาม
ผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียนกับหนวยงานผูรับผิดชอบ เพ่ือนําผลการจัดการขอรองเรียนบันทึกใน
ระบบ พรอมท้ังรายงานชี้แจงใหผูรองเรียนไดรับทราบและใหผูรองเรียนไดเกิดความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
การจัดการขอรองเรียนซ่ึงท้ังหมดนี้จะเปนการดําเนินการผานทางระบบการจัดการขอรองเรียนโรงพยาบาล     
วังโปง และผูรองเรียนสามารถเขามาสอบถามผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียนไดทุกเม่ือ ซ่ึงจะมีชองทาง
สําหรับผูรองเรียนไวติดตามผลการรองเรียน 
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2.2 แผนผังกระบวนการทํางานของระบบการจัดการขอรองเรียน 
Flow Chart  : การจัดการความขัดแยงทางการแพทยและสาธารณสุขดวยวิธีการเจรจาไกลเกล่ียดวยสันติวิธี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.รับแจง้เหตุ ลงแบบฟอร์ม ตอบกลบัผูร้้องภายใน 5 วนั 

2.ตรวจสอบขอ้มูล ขอ้เทจ็จริงและหลกัฐาน 

- สาํเนาเวชระเบียน 

- รวบรวม/บนัทึกขอ้มูลจากการพดูคุยกบั 

เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเบ้ืองตน้ 

3.ประสานไกล่เกล่ีย ติดตามเยีย่มผูเ้สียหายและครอบครัวคร้ังแรก(เร็วท่ีสุด 

ภายใน 24 ชัว่โมงไม่เกินวนัท่ี 3 หลงัเกิดเหตุการณ์) 

-แจง้วตัถุประสงคข์องการมาเยีย่ม 

-รับฟังประเด็นปัญหาดว้ยท่าทีเห็นใจ เป็นมิตร ไม่โตแ้ยง้ 

-กรณีเสียชีวิต รพ.นาํพวงหรีดไปเคารพศพ,เป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพ 

และมอบเงินช่วยเหลือเบ้ืองตน้ 2,000 บาทหรือตามความเหมาะสม 

4. ประชุมคณะกรรมการไกล่เกล่ียเพ่ือดาํเนินการแกไ้ขปัญหาให้แลว้เสร็จไม่เกิน 30 วนัหลงัรับเร่ือง 

- วิเคราะห์ขอ้มูล/เหตุการณ์/สรุปประเด็นท่ีร้องเรียน 

- กาํหนดแนวทางช่วยเหลือ/เยยีวยาผผูเ้สียหายและครอบครัว 

- กรณีท่ีจาํเป็นอาจตอ้งประสานกบัทีมให้คาํปรึกษาเพ่ือให้ขวญัและกาํลงัใจของผูเ้สียหาย/ครอบครัว 

- สรุปขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงระบบงานของโรงพยาบาล 

- เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

5.การแจง้ผลการดาํเนินงานโดย แจง้ผผูเ้สียหายต่อเน่ือง 

(คร้ังท่ี 2 ห่างจากคร้ังแรก 1 สปัดาห์ ) 

(คร้ังท่ี 3 ห่างจากคร้ังท่ีสอง 1 สปัดาห์ ) 

(คร้ังท่ี 4 ห่างจากคร้ังท่ีสาม 1 สปัดาห์ และคร้ังต่อไปทุกสปัดาห์จนกวา่จะ

ทราบผลไม่เกิน 30 วนั ) 

- การเยยีวยาทางจิตใจ/สังคม 

- ให้ขอ้มลู/ขอ้เทจ็จริงงท่ีไดจ้ากการประชุม 

- บนัทึกรายงานผลการเยีย่มเสนอประธานกรรมการ 

 

6.สรุปเก็บรวบรวมแฟ้มขอ้มูลและประเมินความพึงพอใจ 

ผูรั้บผิดชอบ 

นางสาวประภาพรรณ เนตรแสงศรี 

นางสาวเจนจิรา ตั้งวฒันาสิน 

หวัหนา้งานท่ีเกิดอุบติัการณ์ 

ในเวลาราชการ 

จนท.รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน 

หมายเลข 1 - 6 

นอกเวลาราชการ 

จนท.รับผิดชอบร้องเรียน 

หมายเลข 7 - 14 

คณะกรรมการไกล่เกล่ีย 

คณะกรรมการไกล่เกล่ีย 

เลขาทีมไกล่เกล่ีย 

น.สประภาพรรณ เนตรแสงศรี 

อุบติัการณ์/

ความเส่ียง

ต่อการถูก

 

ผูเ้สียหายเขา้เกณฑต์าม

มาตรา 41 

ส่งทีมไกล่เกล่ีย สสจ. 
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Flow chart การปฏิบัติงาน ศูนยบริการหลักประกันสุขภาพโรงพยาบาลวังโปง 
ผูรับผิดชอบ  

งานประกันสุขภาพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยบ์ริการ

หลกัประกนัสุขภาพ 

ทีมความ

เส่ียง 
ทีมไกล่เกล่ีย 

การประสานโปรแกรม

ความเส่ียง 

เขา้กระบวนการ 

ไกล่เกล่ีย 

PCT 

ETHIC 

PTC 

IM 

IC 

Back office 

ENV เคร่ืองมือ 

ENV ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการทาํงาน 

คณะกรรมการรับผดิชอบ

เร่ืองร้องเรียน 

นางสาวสมทรง สีที 

ทนัตแพทยห์ญิงนิธินนัท ์ สกุลทอง 

นางสาวมณฑา ศรีทอง 

นายไพโรจน์ สุรัฐนนัทศิริ 

นางสาวประภาพรรณ เนตรแสงศรี 

น.สอนงนุช  ศิริ 

นายชาคริต ประสานทอง 

นางสุภาวดี ตั้งเมืองทอง 

แบบฟอร์มรับเร่ืองร้องเรียนของ 

สปสช. หรือ รายงานอุบติัการณ์ 
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2.3 การตอบขอรองเรียน การรายงาน 
การตอบขอรองเรียน 
       กรณีท่ี ๑ การตอบขอรองเรียน ใหผูรองเรียนไดทราบผลการดําเนินการในเบื้องตน(ภายใน ๑๕ วัน) ภายหลัง
จากไดรับเรื่องรองเรียนมาในระบบ โดยตรงถึงผูอํานวยการโรงพยาบาล/นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ/ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ /สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/หรือจากหนวยงานตามท่ี
ไดรับแจงเรื่องรองเรียน 

- ตอบผูรองเรียนในเบื้องตน ประกอบดวยรายละเอียดอางถึงขอรองเรียนท่ีผูรองเรียน 
มาโดยสรุป 

- โรงพยาบาลวังโปง มอบหมายใหหนวยงานผูรับผิดชอบหรือ 
เก่ียวของพิจารณาดําเนินการแลวแจงผลใหทราบ 

กรณีท่ี ๒ การตอบขอรองเรียนเม่ือทราบผลการดําเนินการพิจารณาหรือทราบผลความคืบหนาการ
ดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว โดย 

- รายงานผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียน ขอเท็จจริงใหกับหนวยงานท่ีรับ 
เรื่องรองเรียนโดยประกอบดวย ขอพิจารณาและขอเสนอ รายละเอียดไดดําเนินการจัดการตามขอรองเรียน
เรียบรอยแลว 
     -    แจงผลใหผูรองทราบ  
 
การรายงาน 

 การรายงานผลการ5สามารถรายงานผลไดตามหัวขอ ดังตอไปนี้5  
๑. 2รายงานสรุปจํานวนขอรองเรียนในแตละปงบประมาณ 
๒. 2รายงานสรุปจํานวนขอรองเรียนแยกเปนรายเดือน 
๓. 2รายงานสรุปจํานวนขอรองเรียน จําแนกตามชองทางการรองเรียน 
๔. 2รายงานสรุปจํานวนขอรองเรียน จําแนกตามประเภทขอรองเรียน 
๕. 2รายงานสรุปจํานวนขอรองเรียน จําแนกตามหนวยงาน 
๖. 2รายงานสรุปจํานวนขอรองเรียน จําแนกตามสถานะเรื่อ2ง 

๗. 2รายงานสรุปจํานวนขอรองเรียน2 ท่ีดําเนินการจนไดขอยุติแลว 
2.4 ระบบการจัดการขอรองเรียนอิเล็กทรอนิกส 

      ปจจุบันในยคุการปฏิรูประบบราชการ รัฐบาลพยายามผลักดัน เรงรัด สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ
ตางๆ ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการบริหารจัดการ เพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และประชาชนสามารถเขาถึงบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว พรอมกันนี้ยังชวยใหการปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนในดานงานบริการตางๆ ไดอยางครบถวน  

       การรับเรื่องรองเรียนหรือบริหารจัดการเรื่องรองเรียนของโรงพยาบาลวังโปง ในปจจุบันไดนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาประยุกตใชงาน คือการรับเรื่องรองเรียนผานระบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงก็คือการ
รับเรื่องรองเรียนโดยอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือระบบอินเทอรเน็ตมาใชในการรับเรื่องรองเรียน ประสานงาน
จัดสงเรื่องรองเรียนใหหนวยงาน และหนวยงานดําเนินการตอบผลการจัดการขอรองเรียน ผานระบบ ผู
รองเรียนสามารถติดตามความคืบหนาหรือผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียนไดผานทางระบบ พรอมท้ังเก็บ
ขอมูลเรื่องรองเรียนตางๆ อยางเปนระเบียบซ่ึงฐานขอมูลจะถูกเก็บไวในระบบการจัดการขอรองเรียน
อิเล็กทรอนิกส  



  - ๑๖ - 

       ซ่ึงระบบการจัดการขอรองเรียนอิเล็กทรอนิกสนั้น จะสามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหการดําเนินงานนั้นเปนไปอยางสะดวก รวดเร็วและเปนระบบยิ่งข้ึน โดยมุงท่ีจะตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในดานงานบริการ พรอมตอบขอสงสัยหรือแจงผลการดําเนินการอยางรวดเร็วผาน
ระบบ  
   การเขาสูเวปไซด รองเรียน รองทุกข ดังนี้ 
   - เขาระบบผานทาง Website โรงพยาบาลวังโปง 
            http://www.wangponghospital.go.th     

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wangponghospital.go.th/


  - ๑๗ - 

 
สรุปผลการดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน เผยแพรผานเวปไซต 

 แบบฟอรมแจงขอรองเรียน   
ของโรงพยาบาลวังโปง 

__________________ 
   

        เลขท่ีรับ______________ 
วันท่ี______________________ 

ชื่อ-สกุล ผูรับบริการ_______________________________________________________________ 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน   -  -  -  -  
ท่ีอยูตามบัตรประจําตัวประชาชน บานเลขท่ี_____________หมูท่ี______ตรอก/ซอย______________ 
ถนน_______________________แขวง/ตําบล_________________เขต/อําเภอ_________________ 
จังหวัด_____________________รหัสไปรษณีย________________โทรศัพท___________________ 
โทรศัพทเคลื่อนท่ี________________________โทรสาร___________________________________ 
e-mail address_______________________________ 
สถานท่ีติดตอ/ใหแจงผล   ท่ีอยูตามบัตรประจําตัวประชาชน หรือ 
     บานเลขท่ี___________หมูท่ี______ตรอก/ซอย______________ 
ถนน_______________________แขวง/ตําบล_________________เขต/อําเภอ_________________ 
จังหวัด_____________________รหัสไปรษณีย________________โทรศัพท___________________ 
โทรศัพทเคลื่อนท่ี________________________โทรสาร___________________________________ 
e-mail address_______________________________ 
รายละเอียดเปน  ขอรองเรียน /  ขอคิดเห็น /  ขอเสนอแนะ  โดยสรุปดังนี้ 
 ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
คําขอท่ีตองการใหดําเนินการ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

ลงชื่อ____________________________ผูรับบริการ 
                                                                   (____________________________) 
ผูรับเรื่อง_____________________________ 

 
 
 



   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง 

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป......  5     มีนาคม  ๒๕๖4 
หัวขอ  
         ๑. คูมือการดําเนินการเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน     
         ๒. คูมือการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         ๑. คูมือการดําเนินการเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน     
         ๒. คูมือการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หมายเหตุ
.......................................................................................................................................................................... 
                     
                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                            ผูอนุมัติรับรอง 
                                                                                   นิธินันท  สกุลทอง   
                      ( นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ             ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
             วันท่ี...5.....เดือน. มีนาคม....พ.ศ.๒๕๖4  วันท่ี... 5.....เดือน. มีนาคม....พ.ศ.๒๕๖4 

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

ปราโมทย นรายศ 
 (..นายปราโมทย นรายศ...) 

ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอรปฎิบัติการ....... 
วันท่ี  5.....เดือน. มีนาคม....พ.ศ.๒๕๖4 
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