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คำนำ 
มาตรา ๔๑ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ไดกำหนดสิทธิของประชาชน ใหสามารถ

เขาถึงขอมูลขาวสารและบริการจากหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนสามารถเสนอเรื่องราวรองทุกขแกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
พรอมไดรับการแจงผลการพิจารณาโดยเร็ว พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง     
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองาน
บริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ       
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจำเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอำนวยความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ำเสมอ ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ.๒๕๕๒ ไดใหสวนราชการกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน    
รองทุกขของสวนราชการตาง  ๆใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

โรงพยาบาลวังโปง อำเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ ไดตระหนักและใหความสำคัญกับการแกไขปญหา
เรื่องรองทุกข/รองเรียนของประชาชน มีการรับฟงความคิดเห็น เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและพัฒนา
ระบบบริการและการดำเนินงานของหนวยงานในสังกัด จึงไดจัดทำคูมือการจัดการขอรองเรียน รพ.วังโปง  ปพ.ศ. ๒๕๖5 
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการขอรองเรียน ตั้งแตการรับเรื่องรองเรียนผานเว็บไซดหรือหนังสือ จากหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานนอกสังกัดและนำเรื่องรองเรียนเขาสูระบบการจัดการขอรองเรียน ซ่ึงทำใหผูรับผิดชอบหรือผูประสานงาน
ดานการจัดการขอรองเรียนสามารถปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินการและจัดเก็บผลการจัดการขอรองเรียนไวใน
ฐานขอมูลเดียวกันภายในระบบ ทั้งนี้ยังสามารถคนหาขอมูลไดอยางรวดเร็วผานระบบการจัดการขอรองเรียน และ
สามารถตรวจสอบได คูมือการจัดการขอรองเรียนฉบับนี้ประกอบดวยรายละเอียดการจัดการ  ขอรองเรียนตางๆ วิธีการ
ดำเนินการจัดการขอรองเรียน ซึ่งแบงเปนขั้นตอนตามกระบวนการจัดการขอรองเรียน ตั้งแตชองทางการรับเรื ่อง
รองเรียน การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และการรายงานผล สรุปผลการดำเนินการจัดการขอรองเรียน โดยท้ังหมดท่ีกลาว
มานี้หมายถึงกระบวนการจัดการขอรองเรียนของ รพ.วังโปง  ผูจัดทำ  หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการจัดการขอรองเรียน
ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานดานการจัดการขอรองเรียน ของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการจัดการขอ
รองเรียนหรือประชาชนผูที่สนใจเปนอยางมาก หากมีขอเสนอแนะตางๆเกี่ยวกับคูมือฉบับนี้ ผูจัดทำยินดีรับฟงทุก
ขอเสนอแนะ เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนางานตอไป  

        
 
 
 
 

                            โรงพยาบาลวังโปง 
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บทที่ ๑ 
บทนำ 

  ๑.๑ หลักการและเหตุผล 
 มาตรา ๔๑ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ไดกำหนดสิทธิของประชาชน ใหสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารและบริการจากหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนสามารถเสนอเรื่องราวรองทุกขแกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
พรอมไดรับการแจงผลการพิจารณาโดยเร็ว พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการ
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่เกินความจำเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก
และไดรับการตอบสนองความตองการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ำเสมอ ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ.๒๕๕๒ ไดใหสวนราชการกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน    
รองทุกขของสวนราชการตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับ
ฟงความคิดเห็น พ.ศ.๒๕๔๘ ก็กำหนดใหสวนราชการไดรับฟงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงการบริการใหดี
ข้ึนอยางตอเนื่องดวย 
 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายและแนวทางในการอำนวยความสะดวกแกประชาชน ตลอดจน
การแกไขปญหาการรองทุกขรองเรียนแกประชาชนที่ชัดเจน มาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๙ โดยจัดตั้งศูนยประสาน
การแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชน กระทรวงสาธารณสุข และในป พ.ศ.๒๕๕๕ ไดเปลี่ยนชื่อเปน 
“ศูนยบริหารจัดการเรื ่องราวรองทุกข”มีบทบาทในการเปนศูนยกลางการประสานการแกไขปญหาตาม       
ขอรองทุกข/รองเรียนของประชาชนในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข ใหสอดคลองกับระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ นอกจากนั้นยังมีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข   
ที่ ๙๕๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ใหสวนราชการและหนวยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทุกระดับ จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของผูรับบริการและบุคลากรสาธารณสุข เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาการรองทุกข รองเรียน การเจจรจาไกลเกลี่ยและลดการฟองรอง การดำเนินคดีทางกฎหมาย อันนำมา
ซ่ึงการสูญเสียของประชาชนและภาครัฐดวย  
 การรองทุกข รองเรียน หรือแสดงความคิดเห็นของประชาชน ถือเปนสียงสะทอนใหรัฐบาลและ
หนวยงานของรัฐ ทราบวาการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใด ซึ่งรัฐบาลและ
หนวยงานของรัฐไดตระหนักและใหความสำคัญกับการแกไขปญหาการรองทุกข รองเรียนของประชาชนมาโดย
ตลอด โดยมีการรับฟงความคิดเห็น เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม และตรวจสอบการทำงานของ
รัฐบาลและหนวยงานของรัฐมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและเสริมสรางความสงบสุขให
เกิดข้ึนในสังคม โดยเฉพาะเม่ือประเทศท่ีมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางตอเนื่อง จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นำไปสูการแขงขัน เปนเหตุใหประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน ประสบ
ปญหาหรือไมไดรับความเปนธรรม จึงมีการรองทุกข รองเรียน หรือแสดงความคิดเห็นที่หนวยงานตางๆเพ่ิม
มากข้ึน 
 โรงพยาบาลวังโปง อำเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ ไดดำเนินการการจัดการเรื ่องรองทุกข 
รองเรียน ที่อยูในขอบเขตอำนาจหนาที่ของหนวยงาน เพื่อใหสามารถตอบสนองขอรองทุกข รองเรียนของ
ประชาชนไดอยางครอบคลุมและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี ้
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 ๑. เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองทุกข รองเรียน หรือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตอการ
ดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงานและบุคลากร ในโรงพยาบาลวังโปง 
 ๒. เปนหนวยประสานงานในการแกไขปญหาตามขอรองทุกข รองเรียน ขอคิดเห็นเสนอแนะของ
ประชาชน ในฐานะองคกรบริหารควบคุมกำกับหนวยงานโรงพยาบาลวังโปงและเครือขาย รพสต. 8 แหง 
 ๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองทุกข รองเรียน ของหนวยงาน ใหเปนไปตามกฎหมาย 
นโยบายและแผนปฏิบัติการท่ีกำหนด 
 ๔. รวบรวมวิเคราะหปญหาเรื่องรองทุกข รองเรียน เพื่อหาแนวทางแกไขและนำเสนอผูบริหาร
พิจารณาตามลำดับ 
 ๕. ประสานหนวยงานราชการอื่น หรือองคกรที่เกี่ยวของ กรณีเรื ่องรองทุกข รองเรียน อยูใน
ขอบเขตอำนาจหนาท่ีของหนวยงานหรือองคกรนั้นๆ 
 ๖. ติดตามผลการดำเนินการแกไขปญหาเรื่องราวรองทุกข รองเรียน ใหไดขอยุติโดยเร็ว และสราง
ความพึงพอใจแกประชาชน 
 ๗. อำนวยความสะดวกแกประชาชนหรือกลุ มมวลชนที่มาพบเพื ่อยื ่นขอรองทุกข รองเรียน      
ดวยสันติวิธี 
 ๘. จัดระบบพัฒนาเครือขายการจัดการเรื่องราวรองทุกข รองเรียน เพื่อดำเนินการแกไขปญหาให
เปนเอกภาพ 
 ๙. จัดทำฐานขอมูลเกี่ยวกับปญหาเรื่องรองทุกข รองเรียน ใหเปนปจจุบันและสนับสนุนขอมูลให
ผูบริหารนำมาประกอบการพิจารณา 
 ๑๐. สนับสนุนและพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในองคกร 
 ๑๑. จัดทำสรุปรายงานผลความคืบหนาในการดำเนินการแกไขปญหาในภาพรวม นำเสนอตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการ 
 

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

๑. เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการรับเรื่องรองเรียนและดำเนินการจัดการขอรองเรียนไดมีการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียนและ
ดำเนินการจัดการขอรองเรียนท่ีกำหนดไวอยางครบถวน และมีประสิทธิภาพ  

๒. เพื่อใหบุคลากรหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลวังโปง 
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการแกไขปญหาตามขอรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียน
ตางๆ โดยกระบวนการและวิธีการดำเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 ๓. เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนา
ใหการทำงานเปนมืออาชีพและใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชน
จากกระบวนการท่ีมีอยูเพ่ือขอรับบริการท่ีตรงกับความตองการ 
    ๔. เพ่ือเปนการเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชนผูรับบริการ ไดทราบถึงกระบวนการจัดการ
ขอรองเรียน  หลักเกณฑตางๆ ในการรองเรียน โดยโรงพยาบาลวังโปง เปดโอกาสให ประชาชนผูรับบริการเขา
มามีสวนรวมในการรับรู แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการจัดการขอรองเรียน 
เพ่ือเปนประโยชนตอการปรับปรุง แกไขการดำเนินงานตอไป       
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๕. เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียน   
๖. เพื ่อใหทราบขั ้นตอนในการดำเนินการเรื ่องรองเรียน และใชเปนเอกสารอางอิงในการ 

ปฏิบัติงาน โดยระบบการจัดการขอรองเรียน โรงพยาบาลวังโปง ไดปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติงานทำใหทราบผลการปฏิบัติงานไดรวดเร็วยิ่งข้ึน   

 

๑.๓ ขอบเขต    

          ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการรับเรื ่องรองเรียนและดำเนินการจัดการ      
ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดการขอรองเรียน  และครอบคลุมการ
บริหารจัดการ เรื่องรองเรียนของโรงพยาบาลวังโปง โดยผานทางชองทางตางๆดังตอไปนี้ 

๑. เดินทางมาดวยตนเอง ติดตอท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียนท่ีหนวยบริการในโรงพยาบาลวังโปง 
๒. เดินทางมารองเรียนท่ีหนวยงานเจาของเรื่องโดยตรง 
๓. หนังส ือร องท ุกข   ร องเร ียน ท ั ้ งจากผ ู ร องท ุกข /ร องเร ียน ท ี ่ระบ ุช ัดเจน หร ือผ าน 

หนวยงานภายนอกและสงมาถึงหนวยงานอีกตอหนึ่ง ซ่ึงทุกเรื่องจะตองนำเขากระบวนการจัดการเรื่องรองราว
รองทุกข ในกรณีที่เปนบัตรสนเทห (ไมระบุชื่อผูรองเรียน) หากเปนเรื่องที่ไมสงผลกระทบตอประชาขนหรือ
สวนรวม หรือสาธารณชน ก็อาจไมรับเรื่องฯ ดังกลาวได 

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

            http://www.wangpong hospital.go.th 
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 หรือหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับ การปฏิบัติราชการของบุคลากร 
เจาหนาท่ี หรือหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง ในเรื่องตางๆ ดังนี้  
    - เรื ่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง หมายถึง เรื ่องรองเรียนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง    
โครงการตางๆ ที่ไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผูใชบริการหรือผูมีสวนไดเสีย   
เปนผูยื่นเรื่องรองเรียนตอหนวยงานโดยตรง รวมถึงผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียยื่นเรื่องรองเรียนตอ   
หนวยงานอื่นและไดสงตอมายังหนวยงาน หรืออาจจะเปนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางโครงการ 
ตางๆ ของปงบประมาณท่ีผานมา แตยังมีการดำเนินการตอในหวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
             - ขอรองเรียนที่เกี่ยวกับหนวยงานทั้งที่เปนโครงสรางที่เปนทางการและไมเปนทางการอยูในสังกัด
โรงพยาบาลวังโปง เนื่องจากไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบเงื่อนไขการอนุญาต หรือมีการดำเนินการที่เปน
ความเสียหายใหแกผูมารับบริการ 

http://www.wangpong/
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             - ขอรองเร ียนที ่ เกี ่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจของโรงพยาบาลวังโปง เนื ่องจากไมมี
ประสิทธิภาพ ไมครบถวนหรือบกพรอง หรือไมไดรับความเปนธรรม  

         - ขอรองเรียนที ่เกี ่ยวกับเจ าหนาที ่ของหนวยงานในโรงพยาบาลวังโปง ปฏิบัติหนาที ่ไม มี
ประสิทธิภาพ ไมเต็มใจใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ผิดวินัย ประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณ ที่กำหนดไว 
รวมท้ังมีความประพฤติท้ังสวนตัวและหรือการงานท่ีเสื่อมเสียตอหนาท่ีราชการ 

 - ขอรองเรียนที ่มีความรายแรงเปนกรณีพิเศษ หมายถึง เรื ่องรองเรียนที ่มีการเสนอขาวทาง 
สือ่มวลชน หรือเปนเรื่องรองเรียนท่ีสรางความเสียหายอยางรายแรงตอภาพลักษณโรงพยาบาลวังโปง เรื่องท่ีมีผู
เสนอรองเรียนมา 

        เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/เจาหนาที่ผูประสานงาน หมายถึง เจาหนาที่ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
ใหรับผิดชอบการดำเนินการจัดการและประสานงานเก่ียวกับการรองเรียนทุกหนวยงานของโรงพยาบาลวังโปง 

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลวังโปง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ/หนวยงานเจาของเรื ่อง หมายถึง หนวยงานที ่มีอำนาจหนาที ่และความ

รับผิดชอบในการดำเนินการจัดการตางๆ เก่ียวกับขอรองเรียน 
ผูบังคับบัญชา หมายความวา หัวหนาหนวยงานระดับผูอำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ/

หรือหัวหนากลุมงานท่ีไดรับอำนาจมอบหมายใหพิจารณา วิเคราะหและจัดการเรื่องรองเรียน 
   ผูบริหาร หมายความวา ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง 

การตอบสนอง หมายความวา การสงตอใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ การตรวจสอบและนำเรื่อง
รองเรียนเขาสูกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ขอกฎหมาย 
พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดำเนินการระยะแรก ภายในเวลา ๑๕ วันทำการ 
ทั้งนี้กรณีที่ขอรองเรียนไมไดระบุชื่อ ที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดหรืออีเมลติดตอได ของผูรองเรียน 
จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนำเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการตรวจสอบ ขอเท็จจริง การสอบสวน
ขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดำเนินคดี การนำไปแกไขปญหาการดำเนินงานหรืออื่นๆ ตามระเบียบ  ขอกฎหมาย    
ภายในเวลา ๑๕ วัน  

การดำเนินการ หมายความวา การติดตามเรื่องรองเรียนแตละข้ันตอน 
การติดตามประเมินผล หมายความวา   

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื ่องรองเรียนการดำเนินงานเกี ่ยวกับ
การท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบของ
หน วยงาน  โดยม ีผ ู  ร องเร ียน/แจง
เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที ่ในหนวยงานรวมถึงมี
ผู ใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียยื่น
เรื่องรองเรียนตอหนวยงานอ่ืน และไดสง
ตอมายังหนวยงานผูเขารับการประเมิน
ดำเนินการ ทั้งนี้ เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
การการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตอง
เปนเรื่องรองเรียนท่ีมีการดำเนินการตาม
คูมือปฏิบัติการฯ เสร็จสิ้นภายในหอง
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 หรืออาจจะ
เป นเร ื ่องร องเร ียน ร องเร ียน/แจง
เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของปงบประมาณที่ผานมา แตยังมีการ
ดำเนินการตอในหวงปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โครงการตางๆ ความโปรงใสในการ
จัดซ้ือจัดจาง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.รองเรียนเจาหนาท่ี
หนวยงาน 

เร ื ่องที ่ผ ู ร ับบริการจากโรงพยาบาล     
วังโปงไดรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการ
ของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลวังโปง ท้ังใน
เรื่องความบกพรอง ความลาชา ความ
ไม โปรงใสและไม เหมาะสมในการ
ปฏิบัต ิ งาน ปญหาอันเก ิดจากการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่โรงพยาบาล
วังโปง รวมท้ังเรื่องท่ีไดรับจากชองทาง
อ ื ่ นหร ื อส  วนราชการอ ื ่ นส  งมาให
ดำเน ินการตามอำนาจหน  าท ี ่ 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
ประชาชน  ส ำน ั ก ง านปล ั ดส ำน ั ก
นายกรัฐมนตรี เปนตน  
 
 
 

รองเรียนเจาหนาที่ทุจริตในการเบิก
จายเงินงบประมาณตางๆ รองเรียน
การบริหารงานบุคคล การโอน ยาย 
บรรจุเจาหนาที ่ การพิจารณาการ
เล ื ่อนขั ้นตำแหน งหร ือเง ินเด ือน 
รองเรียนดานวินัยตางๆ รองเรียน
ด  านพฤต ิกรรมฉ ันท  ช ู  สาวของ
เจาหนาท่ี 
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ประเภท นิยาม ตัวอยางท่ีเปนรูปธรรม 

๓.รองเรียน 
การใหบริการ 

การที่ผู รองเรียนแจงรองเรียนเกี่ยวกับ
การใหบริการงานตางๆ ที ่อยู ในความ
รับผิดชอบของโรงพยาบาลวังโปง 

รองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ใหบริการ ดานการรักษาพยาบาล
มาตรฐานบริการ บริหารงานบุคคล               
ดานบริหารงานท่ัวไป  การทุจริต      
ไมปฏิบัติตามระเบียบ 

๔.อ่ืนๆ การที่ผูรองเรียนไดรองเรียนเรื่องตางๆ 
ที่อยูภายใตอำนาจหนาที่ภารกิจ และ
ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลวังโปง 
นอกเหนือท้ัง ๓ ขอท่ีไดกลาวมา 

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

 

 
๑.๖ หลักเกณฑในการรับเร่ืองรองเรียน  

         ๑. เปนเรื่องที่ผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตางๆ 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  
                - ขอรองเรียนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องที่ศาลไดมี คำพิพากษาหรือคำสั่ง    
ถึงท่ีสุดแลว  

- ขอรองเรียนท่ีเก่ียวของกับสถาบันพระมหากษัตริย  
- ขอรองเรียนท่ีเก่ียวของกับนโยบายของรัฐบาล  

              -  ขอรองเรียนที่หนวยงานอื่นไดดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัยและไดมีขอสรุปผลการ  
พิจารณาเปนที่เรียบรอยไปแลว อยางเชน สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เปนตน นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูบังคับบัญชาวาจะรับไวพิจารณาหรือไมเปนเรื่องเฉพาะกรณี 
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๑.๗ การพิจารณาในการกำหนดช้ัน ความลับและคุมครองผูรองเรียน   
          การพิจารณาขอรองเรียนในการกำหนดชั้นความลับและคุมครองผูรองเรียนนั้น จะตองปฏิบัติตาม    

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

- กรณีมีการระบุชื ่อผู ถูกกลาวหา จะตองคุมครองทั้งฝายผูรองและผูถูกกลาวหา เนื่องจากเรื ่อง     
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 

๑.๙ หนาที่ความรับผิดชอบ  
๑. ผูอำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ : พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ  

ติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน และพิจารณาผลการตรวจสอบ 
๕. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ : ประสานงาน ดำเนินการตรวจสอบ สรุปรายงานผลการ 

ตรวจสอบและติดตามผลการแกไขปญหา 
๕. เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ : ใหความรวมมือในการตรวจสอบและแกไขปญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  - ๑๑ - 

บทบาทหนาท่ีความรบัผิดชอบของเจาหนาท่ี 
ในสังกัด คปสอ.วังโปง 

หนวยงาน/เจาหนาท่ี        โรงพยาบาลวังโปง สาธารณสุขอำเภอ/รพสต. 
เจาหนาท่ีโรงพยาบาล
วังโปง 

๑. ใหคำปรึกษา แนะนำขอร องเรียน
ใหแกผูรับบริการ/เจาหนาท่ีผูถูกรองเรียน 

๒. กำกับดูแลการจัดการเรื่องรองเรียนให
เปนไปดวยความเรียบรอยตามระยะเวลา
และมาตรฐานท่ีกำหนด 

๓. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีมีความจำเปน
เรงดวนและมีปญหาอุปสรรคเพื่อเสนอ
ผูบริหาร 

๔. แจงผู ร องเรียน ภายในระยะเวลาท่ี
กำหนด 

๕. การติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
๖. รายงานขอเท็จจริงและเสนอความเห็น
ท ั ้ งข อ เท ็จจร ิ งและข อกฎหมายต อ
ผูบริหารทุก ๖ เดือน   
๗. ส งข อม ูลข อร องเร ียนให ก ับผ ู วา
ราชการจังหวัด เพ่ือทราบตอไป 

๑. ใหคำปรึกษา แนะนำ/ความคิดเห็น 
ขอรองเรียนใหแกผูรับบริการ 

๒.ปฏิบัต ิและดูแลการจัดการเร ื ่อง
รองเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ตามระยะเวลาและมาตรฐานท่ีกำหนด 

๓. ประสานหนวยงานที ่เกี ่ยวของใน
พื ้นที ่ ในการตรวจสอบขอเท็จจริง 
กรณีม ีความจำเป นเร งด วนและมี
ปญหาอุปสรรคเพ่ือเสนอผูบริหาร 

๔. แจงผูรองเรียน ภายในระยะเวลาท่ี
กำหนด 

๕. การติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
๖. รายงานข อเท ็จจร ิงและเสนอ
ความเห ็นท ั ้ งข  อ เท ็จจร ิ งและขอ
กฎหมายตอผูบริหาร ทุกเรื่อง 
๗. สงรายงานขอมูลขอรองเรียนใหกับ
โรงพยาบาลวังโปง 

 
       ๑.๑๐   ตัวชี้วัดที่ ๑ รอยละของจำนวนขอรองเรียนที่ไดรับการตรวจสอบขอเท็จจริง และมีการ 
สั่งการ  

      น้ำหนัก : ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
ขอรองเรียน หมายความวา เรื่องท่ีผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียรองเรียนตอโรงพยาบาลวังโปง 

จากการใหบริการของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
            - ขอรองเรียนที่เกี่ยวกับหนวยงานอยูในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง เนื่องจากไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ 

- ขอร องเร ียนที ่ เก ี ่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจของโรงพยาบาลวังโปง เนื ่องจากไมมี
ประสิทธิภาพ ไมครบถวนหรือบกพรอง หรือไมไดรับความเปนธรรม 

        - ขอรองเรียนที่เกี่ยวกับเจาหนาที่ของโรงพยาบาลวังโปง ปฏิบัติหนาที่ไมมีประสิทธิภาพ ไมเต็มใจ
ใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ผิดวินัย ประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณที่กำหนดไวรวมทั้งมีความประพฤติท้ัง
สวนตัวและหรือการงานท่ีเสื่อมเสียตอหนาท่ีราชการ 
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1.11 การดำเนินการจนไดขอยุติ  
- เรื่องท่ีดำเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองท้ังหมดและไดแจงใหผูรองไดทราบ  
- เรื่องท่ีดำเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรองบางสวน (หนวยงานเจาของ 

เรื่องไดดำเนินการตามขอบเขตเต็มท่ีแลว) หรือไดบรรเทา เยียวยาปญหาความเดือดรอนของผูรองตามความ 
เหมาะสมและไดแจงใหผูรองทราบ 

- เรื่องดำเนินการแลว แตไมไดตามความประสงคของผูรอง เชน พนวิสัยการดำเนินการ   
และขอบเขตอำนาจหนาท่ีแลว และไดแจงทำความเขาใจกับผูรอง  

- เรื่องท่ีสงตอใหหนวยงานอ่ืนเพ่ือทราบ หรือดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีแลวและได  
แจงใหผูรองทราบถึงหนวยงานท่ีรับเรื่องสงตอ 

 
1.12 สูตรการคำนวณ : รอยละของจำนวนขอรองเรียนที่ไดรับการดำเนินการจนไดขอยุติ 

รอยละของจำนวนขอรองเรียน        =  จำนวนขอรองเรียนท่ีไดรับการดำเนินการจนไดขอยุติ  X  ๑๐๐ 
ท่ีไดรับการดำเนินการจนไดขอยุติ                          จำนวนขอรองเรียนท้ังหมด 
 

 
คาเปาหมาย 

 

เกณฑใหคะแนนเทียบคาเปาหมายกับรอยละของผลสำเร็จ 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๘๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 
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บทที่ ๒ 
กระบวนการจัดการเรือ่งรองทุกข รองเรียน 

 
2.1 กระบวนการทำงานการจัดการเร่ืองรองทุกข รองเรียน 

            ปจจุบันโรงพยาบาลวังโปง ดำเนินการจัดการขอรองเรียนโดยเปนไปตามท่ีรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งกระบวนการดำเนินงานจัดการขอรองเรียนโรงพยาบาลวังโปงนั้น เม่ือ
ไดรับเรื่องรองเรียน จากชองทางตางๆ ท่ีกำหนดไวเรื่องจะถูกสงมายังศูนยรับเรื่องรองเรียน เพ่ือบันทึกเรื่องลง
ในระบบการจัดการขอรองเรียนและโรงพยาบาลวังโปง จะสงเรื่องใหหนวยงานผูรับผิดชอบรับเรื่อง เพื่อไป
ดำเนินการจัดการขอรองเรียนดังกลาวตามกระบวนการตอไป พรอมทั้งตอบแจงผลการดำเนินการจัดการขอ
รองเรียน 

               ในเบื้องตนภายในระยะเวลา ๑๕ วัน ไปยังผูรองเรียนใหไดทราบผลตามท่ีอยูท่ีปรากฏในฐานขอมูล
ผูรองเรียน หรือดำเนินการแจงผลใหผูรองเรียนทราบดวย (ผานชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนของเว็บไซต
ศูนยรับเรื ่องรองเรียน) และเมื่อหนวยงานผูรับผิดชอบไดดำเนินการจัดการขอรองเรียนจนไดผลสรุปแลว 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบของหนวยงานจะตองบันทึกผลการดำเนินการจัดการขอรองเรียนลงในระบบฯ เพ่ือจะได
นำผลการดำเนินการ แจงใหผูรองเรียนทราบ ผานทางชองทางที่ผูรองเรียนตองการทราบผลการดำเนินการ
กระบวนการท่ีจะทำใหผูรองเรียนไดรับทราบผลการดำเนินการจัดการขอรองเรียนไดอยางรวดเร็ว และมีความ
พึงพอใจตอผลการดำเนินการจากหนวยงานที่รับผิดชอบนั้น ทั้งนี้โรงพยาบาลวังโปง ไดตระหนักและให
ความสำคัญตอผลความพึงพอใจของผูรองเรียนที่มีตอระบบการดำเนินการจัดการขอรองเรียนเปนอยางดี โดย
กระบวนการทำงานดานการจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลวังโปง หนวยงานผูรับผิดชอบในแตละเรื่อง จะ
มีแนวทางและกระบวนการตรวจสอบหรือพิจารณาดำเนินการจัดการขอรองเรียนในแตละเรื่องนั้นไมเหมือนกัน
ซึ่งขึ้นอยูกับรายละเอียดของเรื่องรองเรียนดวย วามีความซับซอนของเนื้อหาเพียงใดหรือตองใชระยะเวลาใน
การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พยานตางๆ เพ่ือเขาสูกระบวนการพิสูจนใหไดขอสรุปแหงผลของการรองเรียน 
โดยเปนขอเท็จจริงที่ถูกตอง เปนธรรมตอผูรองเรียนและผูถูกรองเรียน ดังนั้น การรองเรียนในบางเรื่องจึงตอง
ใชระยะเวลาในการตรวจสอบ อาจจะทำใหผู รองเรียนเกิดความไมพึงพอใจตอระยะเวลาในการจัดการขอ
รองเรียน แตท้ังนี้โรงพยาบาลวงัโปงไดกำหนดใหแตละหนวยงานรายงานผลการดำเนินงานทุกระยะเพ่ือแจงใหผู
รองเรียนทราบ โดยมีการรายงานผลในแตละรอบดังนี้ รายงานผลรอบ ๑๕ วัน, รอบ ๓๐ วัน, รอบ ๖๐ วัน 
หรือจนกวาเรื่องจะไดขอยุติ โดยศูนยรับเรื่องรองเรียนเปนหนวยงานกลางในการประสานงาน ติดตามผลการ
ดำเนินการจัดการขอรองเรียนกับหนวยงานผูรับผิดชอบ เพื่อนำผลการจัดการขอรองเรียนบันทึกในระบบ 
พรอมทั้งรายงานชี้แจงใหผูรองเรียนไดรับทราบและใหผูรองเรียนไดเกิดความพึงพอใจตอการดำเนินงานการ
จัดการขอรองเรียนซ่ึงท้ังหมดนี้จะเปนการดำเนินการผานทางระบบการจัดการขอรองเรียนโรงพยาบาล     วัง
โปง และผูรองเรียนสามารถเขามาสอบถามผลการดำเนินการจัดการขอรองเรียนไดทุกเมื่อ ซึ่งจะมีชองทาง
สำหรับผูรองเรียนไวติดตามผลการรองเรียน 
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2.2 แผนผังกระบวนการทำงานของระบบการจัดการขอรองเรียน 
Flow Chart  : การจัดการความขัดแยงทางการแพทยและสาธารณสุขดวยวิธีการเจรจาไกลเกล่ียดวยสันติวิธี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.รับแจง้เหตุ ลงแบบฟอร์ม ตอบกลบัผูร้้องภายใน 5 วนั 

2.ตรวจสอบขอ้มูล ขอ้เท็จจริงและหลกัฐาน 

- สาํเนาเวชระเบียน 

- รวบรวม/บนัทึกขอ้มูลจากการพูดคุยกบั 

เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเบ้ืองตน้ 

3.ประสานไกล่เกลี่ย ติดตามเย่ียมผูเ้สียหายและครอบครัวคร้ังแรก(เร็วท่ีสุด 

ภายใน 24 ชัว่โมงไม่เกินวนัท่ี 3 หลงัเกิดเหตุการณ์) 

-แจง้วตัถุประสงคข์องการมาเย่ียม 

-รับฟังประเด็นปัญหาดว้ยท่าทีเห็นใจ เป็นมิตร ไม่โตแ้ยง้ 

-กรณีเสียชีวิต รพ.นาํพวงหรีดไปเคารพศพ,เป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพ 

และมอบเงินช่วยเหลือเบ้ืองตน้ 2,000 บาทหรือตามความเหมาะสม 

4. ประชุมคณะกรรมการไกล่เกลี่ยเพ่ือดาํเนินการแกไ้ขปัญหาให้แลว้เสร็จไม่เกิน 30 วนัหลงัรับเร่ือง 

- วิเคราะห์ขอ้มูล/เหตุการณ์/สรุปประเด็นท่ีร้องเรียน 

- กาํหนดแนวทางช่วยเหลือ/เยียวยาผผูเ้สียหายและครอบครัว 

- กรณีท่ีจาํเป็นอาจตอ้งประสานกบัทีมให้คาํปรึกษาเพ่ือให้ขวญัและกาํลงัใจของผูเ้สียหาย/ครอบครัว 

- สรุปขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงระบบงานของโรงพยาบาล 

- เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

5.การแจง้ผลการดาํเนินงานโดย แจง้ผผูเ้สียหายต่อเน่ือง 

(คร้ังท่ี 2 ห่างจากคร้ังแรก 1 สัปดาห์ ) 

(คร้ังท่ี 3 ห่างจากคร้ังท่ีสอง 1 สัปดาห์ ) 

(คร้ังท่ี 4 ห่างจากคร้ังท่ีสาม 1 สัปดาห์ และคร้ังต่อไปทุกสัปดาห์จนกว่าจะ

ทราบผลไม่เกิน 30 วนั ) 

- การเยียวยาทางจิตใจ/สังคม 

- ให้ขอ้มลู/ขอ้เท็จจริงงท่ีไดจ้ากการประชุม 

- บนัทึกรายงานผลการเย่ียมเสนอประธานกรรมการ 

 

6.สรุปเก็บรวบรวมแฟ้มขอ้มูลและประเมินความพึงพอใจ 

ผูรั้บผิดชอบ 

นางสาวประภาพรรณ เนตรแสงศรี 

นางสาวเจนจิรา ตั้งวฒันาสิน 

หวัหนา้งานท่ีเกิดอุบติัการณ์ 

ในเวลาราชการ 

จนท.รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน 

หมายเลข 1 - 6 

นอกเวลาราชการ 

จนท.รับผิดชอบร้องเรียน 

หมายเลข 7 - 14 

คณะกรรมการไกล่เกลี่ย 

คณะกรรมการไกล่เกลี่ย 

เลขาทีมไกล่เกลี่ย 

น.ส.ประภาพรรณ เนตรแสงศรี 

อุบติัการณ์/

ความเส่ียง

ต่อการถูก

 

ผูเ้สียหายเขา้เกณฑต์าม

มาตรา 41 

ส่งทีมไกล่เกลี่ย 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 

คณะกรรมการรับผิดชอบ

เร่ืองร้องเรียน 

นางสาวสมทรง สีที 

ทนัตแพทยห์ญิงนิธินนัท ์ สกุลทอง 

นางสาวมณฑา ศรีทอง 

นายไพโรจน์ สุรัฐนนัทศิริ 

นางสาวประภาพรรณ เนตรแสงศรี 

น.ส.อนงนุช  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
จากไดรับเรื ่องรองเรียนมาในระบบ โดยตรงถึงผู อำนวยการโรงพยาบาล/นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบูรณ/ศูนยดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ /สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/หรือจากหนวยงานตามท่ี
ไดรับแจงเรื่องรองเรียน 

- ตอบผูรองเรียนในเบื้องตน ประกอบดวยรายละเอียดอางถึงขอรองเรียนท่ีผูรองเรียน 
มาโดยสรุป 

- โรงพยาบาลวังโปง มอบหมายใหหนวยงานผูรับผิดชอบหรือ 
เก่ียวของพิจารณาดำเนินการแลวแจงผลใหทราบ 

กรณีที่ ๒ การตอบขอรองเรียนเมื่อทราบผลการดำเนินการพิจารณาหรือทราบผลความคืบหนาการ
ดำเนินการตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว โดย 

- รายงานผลการดำเนินการจัดการขอรองเรียน ขอเท็จจริงใหกับหนวยงานท่ีรับ 
เรื่องรองเรียนโดยประกอบดวย ขอพิจารณาและขอเสนอ รายละเอียดไดดำเนินการจัดการตามขอรองเรียน
เรียบรอยแลว 
     -    แจงผลใหผูรองทราบ  
 
การรายงาน 

 การรายงานผลการสามารถรายงานผลไดตามหัวขอ ดังตอไปนี้  
๑. รายงานสรุปจำนวนขอรองเรยีนในแตละปงบประมาณ 
๒. รายงานสรุปจำนวนขอรองเรยีนแยกเปนรายเดือน 
๓. รายงานสรุปจำนวนขอรองเรยีน จำแนกตามชองทางการรองเรียน 
๔. รายงานสรุปจำนวนขอรองเรยีน จำแนกตามประเภทขอรองเรียน 
๕. รายงานสรุปจำนวนขอรองเรยีน จำแนกตามหนวยงาน 
๖. รายงานสรุปจำนวนขอรองเรยีน จำแนกตามสถานะเรื่อง 

๗. รายงานสรุปจำนวนขอรองเรียน ท่ีดำเนินการจนไดขอยุติแลว 
2.4 ระบบการจัดการขอรองเรียนอิเล็กทรอนิกส 

      ปจจุบันในยุคการปฏิรูประบบราชการ รัฐบาลพยายามผลักดัน เรงรัด สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ
ตางๆ ไดนำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการบริหารจัดการ เพื ่อลดขั ้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และประชาชนสามารถเขาถึงบริการที่สะดวกรวดเร็ว พรอมกันนี้ยังชวยใหการปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนในดานงานบริการตางๆ ไดอยางครบถวน  

       การรับเรื ่องรองเรียนหรือบริหารจัดการเรื ่องรองเรียนของโรงพยาบาลวังโปง ในปจจุบันไดนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาประยุกตใชงาน คือการรับเรื่องรองเรียนผานระบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงก็คือการ
รับเรื่องรองเรียนโดยอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือระบบอินเทอรเน็ตมาใชในการรับเรื่องรองเรียน ประสานงาน
จัดสงเรื ่องรองเรียนใหหนวยงาน และหนวยงานดําเนินการตอบผลการจัดการขอรองเรียน ผานระบบ ผู
รองเรียนสามารถติดตามความคืบหนาหรือผลการดําเนินการจัดการขอรองเรียนไดผานทางระบบ พรอมท้ังเก็บ
ขอมูลเรื ่องรองเรียนตางๆ อยางเปนระเบียบซึ ่งฐานขอมูลจะถูกเก็บไวในระบบการจัดการขอรองเรียน
อิเล็กทรอนิกส  



  - ๑๗ - 

       ซึ่งระบบการจัดการขอรองเรียนอิเล็กทรอนิกสนั ้น จะสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน เพื่อใหการดําเนินงานนั้นเปนไปอยางสะดวก รวดเร็วและเปนระบบยิ่งขึ้น โดยมุงที่จะตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในดานงานบริการ พรอมตอบขอสงสัยหรือแจงผลการดําเนินการอยางรวดเร็วผาน
ระบบ  
   การเขาสูเวปไซด รองเรียน รองทุกข ดังนี้ 
   - เขาระบบผานทาง Website โรงพยาบาลวังโปง 
            http://www.wangponghospital.go.th     

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


  - ๑๘ - 

 
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน เผยแพรผานเว็บไซต 

 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_____________________________ 

 


