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2565 จัดทำข้ึนเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจในหลักเกณฑมาตรฐานแนวทางปฏิบัติกระบวนการ ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานการรับเรื ่องรองเรียนการทุจริตการประพฤติมิชอบ ของบุคลากรในสังกัด ตามระเบียบสำนัก
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กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานการทุจริตการประพฤติมิชอบ เพื่อเปนแบบแผนแนวทางปฏิบัติใน

ทิศทางเดียวกันจะกอใหเกิดการบริหารจัดการเรื่องรองทุกข รองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถ

บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน หรือผูที่ไดรับความเดือดรอนโดยยึดหลกัความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบ

ได 

 โรงพยาบาลวังโปง จึงไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตการประพฤติมิ
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คูมือปฏิบัติงานการรับเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลวังโปง  

1. วัตถุประสงค ขอบเขต และคำจำกัดความ  

1.1 วัตถุประสงค 

เพื่อใหเกิดกระบวนการดำเนินงานจัดการขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแยกจากการ จัดการ

ขอรองเรียนเรื่องท่ัวไป เพ่ือใหเจาหนาท่ีของรัฐมีความตระหนักและปฏิบัติหนาท่ีอยางตรงไปตรงมา ไม เลือกปฏิบัติ

ตอผูรับบริการรายใดรายหนึ่ง และสงเสริมความโปรงใสของการดำเนินงานของโรงพยาบาลวังโปง  

1.2 ขอบเขต  

คูมือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

หนวยงานรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ การบันทึกขอรองเรียน การวิเคราะหระดับขอ รองเรียน 

การแจงกลับผูรองเรียน การประสานผูท่ีเก่ียวของในหนวยงานเพ่ือดำเนินการแกไข / ปรับปรงุการประสานศูนยรับ

ขอรองเรียนของโรงพยาบาลวังโปงการประสานหนวยงานภายนอก การ ติดตามผลการแกไข / ปรับปรุง เพื่อแจง

กลับใหผูรองเรียนทราบ และการรายงานผลการจัดการขอรองเรียน   

1.3 คำจำกัดความ  

เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื่องรองเรียนการดำเนินงานเกี่ยวกับการทุจริต             

และประพฤติมิชอบของหนวยงาน โดยมีผูรองเรียนหรือแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี  

ในโรงพยาบาลวังโปงรวมถึงมีผูใชบริการหรือผูมีสวนไดเสียยื่นเรื่องรองเรียนตอหนวยงานอื่น และไดสงตอมายัง

โรงพยาบาลวังโปง โดยเรื ่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตองเปนเรื ่องรองเรียนที่มีการ

ดำเนินการภายในหวงปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรืออาจจะเปนเรื่องรองเรียน หรือแจงเบาะแสการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของปงบประมาณท่ีผานมา แตยังมีการดำเนินการตอในหวง ปงบประมาณ 2565  

การรองรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง การรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เพ่ือดำเนินการตามท่ีกฎหมายกำหนด ผานชองทาง 3 ทาง อันไดแก  

1.  ยื่นเรื่องรองเรียนมายังท่ีตั้งโรงพยาบาลวังโปงโดย  

- หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน)  

- บัตรสนเทห (ไมลงชื่อผูรองเรียน)  

- หนวยงานราชการอ่ืน เชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ  

2.  สื่อโซเชียลมีเดีย เพจ โรงพยาบาลวังโปงwww.wangponghospital.go.th  

การรองเรียนกระทำผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การรองเรียนกลาวหาวาเจาหนาที่ของรัฐ ไดแก ขาราชการ

พลเรือนสามัญ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทำความผิด ทางวินัย โดยมี

การฝาฝนขอหามหรือขอปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบไดกำหนดไววาเปนความผิดทางวินัยและ ไดกำหนดโทษไว 

ท้ังนี้ อาจเปนท้ังเรื่องเก่ียวกับงานราชการหรือเรื่องสวนตัว  

ผูรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทำอันมิชอบดานการทุจริตคอรรัปชั่น มีสิทธิเสนอ   

คำรองเรียน/แจงเบาะแสตอโรงพยาบาลวังโปงได  
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หนวยรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง งานประกันสุขภาพฯ โรงพยาลวังโปง  

หนวยงานดำเนินการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง กลุมงานบริหารทั่วไป หรือหนวยงานท่ี 

เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสในสังกัด โรงพยาบาลวังโปง การดำเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่อง

รองเรียน/แจงเบาะแสตั้งแตตนจนถึงการไดรับการแกไข หรือไดขอสรุป เพ่ือแจงผูรองเรียนกรณีท่ีผูรองเรียนแจงชื่อ

ท่ีอยูชัดเจน 

การรองเรียนกระทำผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การรองเรียนกลาวหาวาเจาหนาที่ของรัฐ ไดแก ขาราชการ

พลเรือนสามัญ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทำความผิด ทางวินัย โดยมี

การฝาฝนขอหามหรือขอปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบไดกำหนดไววาเปนความผิดทางวินัยและ ไดกำหนดโทษไว 

ท้ังนี้ อาจเปนท้ังเรื่องเก่ียวกับงานราชการหรือเรื่องสวนตัว  

ผูรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทำอันมิชอบดานการทุจริตคอรรัปชั่น มีสิทธิเสนอ คำ

รองเรียน/แจงเบาะแสตอโรงพยาบาลวังโปงได  

หนวยรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง งานประกันสุขภาพ โรงพยาลวังโปง หนวยงานดำเนินการ

เรื ่องรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง งานบริหารงานทั่วไป หรือหนวยงานที่ เกี ่ยวของกับเรื ่องรองเรียน/แจง

เบาะแสในสังกัด โรงพยาบาลวังโปง 

การดำเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสตั้งแตตนจนถึงการไดรับการแกไข หรือ

ไดขอสรุป เพ่ือแจงผูรองเรียนกรณีท่ีผูรองเรียนแจงชื่อท่ีอยูชัดเจน 
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2. ประเภทเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส   2.1 ประเภทเรื่องรองเรยีน/แจงเบาะแส   

2.1 ประเภทเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส 

ประเภท นิยาม ตัวอยางท่ีเปนรูปธรรม 
1) การบรหิารจัดการ การท่ีสวนราชการดำเนินการดานการ บริหาร

จัดการโดยเปดเผย โปรงใส และเปนธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทาง
สังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงคท่ีจะดำเนินการ และประโยชน
ระยะยาวของราชการท่ีจะไดรับประกอบกัน 

1. การบริหารท่ัวไป และงบประมาณ  รองเรียนโดย
กลาวหาผูบริหาร เจาหนาท่ี ของหนวยงานมี
พฤติกรรมสอในทางไม สุจริตหลายประการ  
2. การบริหารงานพัสดุ รองเรียนโดย กลาวหาวา
ผูเก่ียวของในการจัดซ้ือจัดจางมี พฤติกรรมสอ
ในทางไมโปรงใสหลายประการ  
3. การบริหารงานบุคคล รองเรียนโดย กลาวหาวา
ผูบริหาร และผูเก่ียวของ ดำเนินการเก่ียวกับการ
แตงตั้ง การเลื่อนตำแหนงการพิจารณาความดี
ความชอบ และการแตงตั้งโยกยาย ไมชอบธรรม 

2) วินัย ขาราชการ กฎ ระเบียบตางๆ ท่ีวางหลักเกณฑ ข้ึนมาเปน
กรอบควบคุมใหขาราชการ ปฏิบัติหนาท่ี และ
กำหนดแบบแผนความ ประพฤติของขาราชการ 
เพ่ือให ขาราชการประพฤติปฏิบัติหนาท่ีราชการ
เปนไป ดวยความเรียบรอย โดยกำหนดให
ขาราชการ วางตวัใหถูกตอง และเหมาะสมตาม 
พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 
และ ประมวลจริยธรรมขาราชการกำหนดไว 

การไมปฏิบัติหนาท่ีตามบทบัญญัติวาดวย วินัย
ขาราชการตามท่ีกฎหมายกำหนด ฯลฯ 
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3) การเบิกจาย
คาตอบแทน 

การจายเงินคาตอบแทนในการปฏิบัติงานของ 
เจาหนาท่ี มีเจตนารมณ เพ่ือการจายเงิน 
คาตอบแทนสาหรับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใน 
หนวยบริการในชวงนอกเวลาราชการ และ 
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานนอกหนวยบริการ หรือ
ตาง หนวยบริการท้ังในเวลาราชการและนอก
เวลา ราชการ ไปในทางมิชอบหรือมีการ
ทุจริต 

1. การเบิกจายเงิน พตส. 
2. คาตอบแทนไมทำเวชปฏิบัติ 
3. คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
4. การเบิกจายเงิน P4P 
 5. คาตอบแทนสำหรับเจาหนาท่ีท่ี ปฏิบัติงานใน
หนวยบริการในชวงนอกเวลา ราชการ ฯลฯ 

4) ขัดแยงกับ 
เจาหนาท่ี/ หนวยงาน
ของรัฐ 

การท่ีผูรองเรียนหรือผูเสียหายของหนวยงาน 
รองเรียนเจาหนาท่ีหรือ หนวยงานเก่ียวกับ
การกระทำการใดๆ ท่ีมีผลกอใหเกิดความ
เสียหายอยางใด อยางหนึ่ง ตอผูรองเรียนหรือ
โรงพยาบาลวังโปง 

ปฏิบัติการใดท่ีสอไปในทางทุจริต ประพฤติ มิชอบ 

5) การมีพฤติกรรมท่ี
เขาขายผลประโยชน
ทับซอน 

การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกระทำการใด ๆ ตาม
ดำนาจหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวม แตกลับ
เขาไปมีสวนไดเสียกับกิจกรรม หรือการ
ดำเนินการท่ีเอ้ือผลประโยชนใหกับตนเอง
หรือพวกพอง ทำใหมีการใชอำนาจหนาท่ี
เปนไปโดยไมสุจริตกอใหเกิดผลเสียแกภาครัฐ   

เจาหนาท่ีของรัฐเขามีสวนไดเสียไมวาทางตรง หรือ
ทางออมเพ่ือประโยชนของตนเองหรือ บุคคล อ่ืน ซ่ึง
เปนการขัดกันระหวางประโยชน สวน บุคคลกับ
ประโยชนสวนรวม 

 

2.2  หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

2.2.1 ใชถอยคำหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย  

1) ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/แจงเบาะแสชัดเจน  

2) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส  

3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องที่รองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล ขอเท็จจริง หรือชี้

ชองทางแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่/หนวยงาน ชัดแจงเพียงพอที่สามารถ ดำเนินการสืบสวน/

สอบสวนได  

4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี)  

2.2.2 ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวท่ี เสียหาย

ตอเจาหนาท่ีหรือโรงพยาบาลวังโปงหรือบุคคลภายนอก  

2.2.3 เปนเรื่องท่ีผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ หนาท่ีตางๆ 

ของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลวังโปง  
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2.2.4 เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสที่มีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูล เพิ่มเติมได 

ในการดำเนินการตรวจสอบหาขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปนขอมูล และเก็บเปน

ฐานขอมูล  

2.2.5 ไมเปนคำรองเรียนท่ีเขาลักษณะดังตอไปนี้  

1)  คำรองเรียน/แจงเบาะแส ที่เปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหระบุหลักฐานพยาน แวดลอมชัดเจน 

และเพียงพอที่จะทาการสืบสวนสอบสวนตอไปได ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551  

จึงจะรับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง  

2)  คำรองเรียน/แจงเบาะแสที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องที่ศาลไดมีคำพิพากษาหรือ

คำสั่งท่ีสุดแลว  

3) คำรองเรียน/แจงเบาะแสที่อยูในอำนาจหนาที่ของหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง หรือองคกร

อิสระที่กฎหมายกำหนดไวเปนการเฉพาะ เวนแตคำรองจะระบุวาหนวยงานดังกลาวไมดำเนินการ หรือดำเนินการ

แลวยังไมมีผลความคืบหนา ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง  

4) คำรองเรียน/แจงเบาะแส ที่เกิดจากการโตแยงสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกัน นอกเหนือจาก

หลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปงวา จะรับไวพิจารณาหรือไม 

เปนเรื่องเฉพาะกรณี 

3. ข้ันตอนการดำเนินการ   

เริ ่มจากงานประกันสุขภาพ รับเรื ่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติชอบ จากชอง 

ทางการรองเรียนของศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลวังโปงลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมรับ เรื่องรองเรียน คัด

แยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอ

และจัดทำหนังสือถึงผูโรงพยาบาลวังโปงพิจารณาสั่งการ สงเรื่องใหหนวยงานท่ี เก่ียวของดำเนินการหรือมอบหมาย

ใหงานบริหารงานทั ่วไป แตงตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง/ สืบสวน/สอบสวน แลวรายงานผลให

โรงพยาบาลวังโปงพิจารณาสั่งการ และแจงผูรองทุกข/รองเรียน (กรณีมีชื่อ/ท่ีอยู/หนวยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องตน

ภายใน 15 วัน รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการ ดำเนินงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ สรุปรายงานผล

การดำเนินงาน เสนอโรงพยาบาลวังโปงเก็บขอมูล ในสมุดคุมเรื่องรองเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห 

จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะหเสนอ โรงพยาบาลวังโปง(รายเดือน/รายป) แลวงานบริหารงานท่ัวไป เก็บเรื่อง    

3.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน    

(1) เจาหนาที่งานประกันสุขภาพรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติชอบ จากชอง

ทางการรองเรียนของโรงพยาบาลวังโปง2 ชองทาง ดังตอไปนี้     

1.  ยื่นเรื่องรองเรียนถึงโรงพยาบาลวังโปงโดย      

- หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน)      

- บัตรสนเทห (ไมลงชื่อผูรองเรียน)     

 - หนวยงานราชการอ่ืน เชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ     
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2. สื่อโซเชียลมีเดีย เพจโรงพยาบาลวังโปง www.wangponghospital.go.th    

(2) เจาหนาท่ีงานประกันสุขภาพลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมเรื่องรองเรียน    

(3) เจาหนาท่ีงานประกันสุขภาพ คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ดานการ

ทุจริตและประพฤติชอบ    

(4) เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไปสรุปความเห็นเสนอหรือเสนอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ

รองเรียนและจัดทำหนังสือถึงโรงพยาบาลวังโปงพิจารณาลงนาม    

(5) เจาหนาท่ีงานบริหารงานท่ัวไปสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการ     

(6) เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป แจงผูรองทุกข/รองเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู/หนวยงาน ชัดเจน) ทราบ

เบื้องตนภายใน 15 วัน      

(7) เจาหนาท่ีกลุมงานบริหารท่ัวไป รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานจากหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ    

(8) เจาหนาท่ีกลุมงานบริหารท่ัวไปเสนอโรงพยาบาลวังโปง   

(9) เจาหนาท่ีกลุมงานบริหารทั่วไปเก็บขอมูลในสมุดคุมเรื ่องรองเรียน เพื่อการประมวลผลและ สรุป

วิเคราะห    

(10) เจาหนาท่ีกลุมงานบริหารท่ัวไปจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะหเสนอผูบริหาร (รายเดือน/ รายป)    

(11) เจาหนาท่ีกลุมงานบริหารท่ัวไปจัดเก็บเรื่อง 
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4.  การวิเคราะหระดับขอรองเรียนของโรงพยาบาลวังโปง เจาหนาท่ีฯ 4.1 พิจารณาจำแนกระดับขอรองเรียน แบง

ตามความงาย – ยาก ดังนี้  

- ขอรองเรียนระดับ 1 เปนขอคิดเห็น, ขอเสนอแนะ, คำชมเชย, สอบถามหรือรองขอขอมูล กลาวคือ                   

ผูรองเรียนไมไดรับความเดือดรอน แตติดตอมาเพ่ือใหขอเสนอแนะ / ใหขอคิดเห็น / ชมเชย / สอบถามหรือรองขอ

ขอมูลของโรงพยาบาลวังโปง  

- ขอรองเรียนระดับ 2 เปนขอรองเรียนเล็ก กลาวคือ ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอนแต สามารถแกไขได

โดยหนวยงานเดียว 

- ขอรองเรียนระดับ 3 เปนขอรองเรียนใหญ กลาวคือ ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอนไม สามารถแกไขได

โดยหนวยงานเดียว ตองตองเสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชาตอไป (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ 

/สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยงานท่ี เก่ียวของ)  

- ขอรองเรียนระดับ 4 เปนขอรองเรียนนอกเหนืออำนาจโรงพยาบาลวังโปง กลาวคือ ผูรองเรียนรองขอ ใน

สิ่งท่ีอยูนอกเหนือบทบาทอำนาจหนาท่ีของโรงพยาบาลวังโปง 

5. การแจงกลับผูรองเรียน กรณีขอรองเรียนระดับ 1 และการประสานหนวยงานภายนอกกรณีขอรองเรียน ระดับ 

4 เจาหนาท่ีฯ  

5.1 ขอรองเรียนระดับ 1  เปนขอคิดเห็น, ขอเสนอแนะ, คำชมเชย, สอบถามหรือรองขอขอมูลสามารถรับเรื่องและ 

ชี้แจงใหผูรองเรียนรับทราบไดทันที โดยกำหนดระยะเวลาในการตอบขอรองเรียนภายใน 1 วันทำการ ยกตัวอยาง

เชน ผูรองเรียนโทรศัพทเขามาสอบถามเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือสิทธิที่ใชในการ รักษาพยาบาล เจาหนาท่ีฯ 
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สามารถอธิบายรายละเอียด ขั้นตอน ไดทันที เนื่องจากเปนขอคำถามที่ไม ซับซอน และโรงพยาบาลวังโปงมีเกณฑ

การดำเนินงานในเรื่องท่ีซักถามอยางละเอียดดี แลว ยกเวนกรณีท่ีผูรองเรียนจัดทำเปนหนังสือสงเขามาท่ีหนวยงาน 

เจาหนาท่ีฯอาจใชเวลาในการเขียน หนังสือเพ่ือตอบขอมูลสงกลับไปยังผูรองเรียน (ระดับ 1) แตสามารถดำเนินการ

ไดเสร็จสิ้นภายใน 1 วันทำการ เปนตน  

5.2 ขอรองเรียนระดับ 4  เปนขอรองเรียนนอกเหนืออำนาจของโรงพยาบาลวังโปงใหพิจารณาความ เหมาะสม

ของขอรองเรียน โดยเบื ้องตนใหชี ้แจงทำความเขาใจกับผู ร องเรียนเกี ่ยวกับอำนาจหนาที ่การ ทำงานของ

โรงพยาบาลวังโปงและแนะนำหนวยงานท่ีเก่ียวของกับปญหาของผูรองเรียน โดยตรง ซ่ึงอาจหาหมายเลขโทรศัพท

ของหนวยงานนั้น ๆ ใหแกผูรองเรียน โดยกำหนดระยะเวลาในการ ตอบขอรองเรียนภายใน 1 วันทำการ ในกรณีท่ี

ผูรองเรียนรองเรียนเปนหนังสือ/จดหมาย/โทรสาร อาจ จัดทำหนังสือสงตอไปยังหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ

โดยตรงตอไป โดยกำหนดระยะเวลาในการตอบ ขอรองเรียนตามความเหมาะสม หรือกรณีที่ผูรองเรียนจัดทำเปน

หนังสือรองเรียนในกรณีเดียวกันมาท่ี หนวยงาน เจาหนาท่ีฯสามารถทำหนังสือตอบกลับไปยังผูรองเรียน และจัดทำ

หนังสือสงตอไปยังหนวยงาน ท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปได  

6. การประสานผูที่เกี่ยวของในหนวยงานเพื่อดำเนินการแกไข / ปรับปรุง กรณีขอรองเรียนระดับ 2 เจาหนาท่ีฯ 

6.1 ขอรองเรียนระดับ 2 เปนขอรองเรียนเล็ก ใหพิจารณาจัดทำบันทึกขอความสงตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพื่อ ดำเนินการแกไข/ปรับปรุงตอไป โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของใหรับทราบขอมูล 

กอนจัดทำบันทึกขอความสงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป  ท้ังนี้ กำหนดระยะเวลาในการจัดทำบันทึก ขอความ

สงตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใน 1 วันทำการ ยกตัวอยางเชน ผูรองเรียนจัดทำหนังสือถึง หนวยงาน 

รองเรียนเจาหนาท่ีของกลุมงานหนึ่ง พูดจาไมสุภาพ อีกท้ังเม่ือขอขอมูลในการ รักษาพยาบาล เจาหนาท่ีก็ไมเต็มใจ

ใหบริการ ทั้งยังพูดในลักษณะตะคอกใสผู รับบริการตลอดเวลา ฯลฯ เจาหนาที่ฯ สามารถโทรศัพทแจงไปยัง

หนวยงานท่ีถูกรองเรียน พรอมจัดทำบันทึกขอความสงไปยัง หนวยงานที่ถูกรองเรียน ดำเนินการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตอไปไดภายใน 1 วันทำการ เปนตน 

  



๑๐ 
 
ผูท่ีเก่ียวของในหนวยงาน  

6.2  ภายหลังจากไดรับโทรศัพทแจงขอรองเรียนจากเจาหนาที่ฯ หรือไดรับบันทึกขอความจาก เจาหนาที่ฯ ให

พิจารณาแกไขตามความเหมาะสม และใหสงผลการดำเนินงานแกไข/ปรับปรุง ไปยงัผูรองเรียน โดยตรง และสำเนา

ผลการดำเนินงานแกไข/ปรับปรุงใหศูนยรับขอรองเรียนทราบภายใน 10 วันทำการ ยกตัวอยางจากกรณีขอ

รองเรียนระดับ 2  ขางตน เมื่อหนวยงานไดรับแจงทางโทรศัพท หรือบันทึกขอความ สามารถดำเนินการสอบถาม

ขอเท็จจริงจากเจาหนาที่ที่ถูกรองเรียน และสอบถามเจาหนาที่ที่ใหบริการในวัน เวลา สถานที่ที่เกิดเรื่องรองเรียน

ข้ึน หากพบวาเปนจริงหัวหนางาน/ฝาย อาจใชดุลพินิจในการแกไข/ปรับปรุง ปญหาท่ีเกิดข้ึนแตกตางกัน แตเม่ือได

แกไข/ปรับปรุงปญหาที่รองเรียนเรียบรอยแลว ใหเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของ ในการจัดการเรื่องรองเรียนในหนวยงาน 

จัดทำหนังสือแจงกลับไปยัง ผูรองเรียน พรอมสงสำเนาหนังสือแจง กลับผูรองเรียนไปยังศูนยรับขอรองเรียนของ

หนวยงานทราบ ภายใน 15 วันทำการหลังจากไดรับเรื่องรองเรียนดวย  

7. การประสานศูนยรับขอรองเรียน กรณีขอรองเรียนระดับ 3 เจาหนาท่ีฯ  

7.1 ขอรองเรียนระดับ 3 เปนขอรองเรียนใหญ ไมสามารถพิจารณาแกไข/ปรับปรุงไดภายในหนวยงาน ใหจัดทำ

บันทึกขอความสงตอไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ,สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ แลวแตกรณี เพ่ือดำเนินการตอไป ท้ังนี้ กำหนดระยะเวลาในการจัดทำ บันทึกขอความสงตอไปยังศูนยรับ

ขอโรงพยาบาลวังโปง ภายใน 60 วันทำการ ยกตัวอยางเชน ผูรองเรียนทำหนังสือรองเรียนความไมโปรงใสในการ

เปดซองประกวดราคาการซอมแซมอาคารสำนักงานของหนวยงาน และเคยรองเรียนกับหนวยงานมาแลวแต

หนวยงานไมมีการดำเนินการชี้แจงขอเท็จจริงแตประการใด ท้ังยังทำสัญญาวาจางบริษัทรับเหมาท่ีมีราคาแพงกวาผู

รองเรียนอีกดวย   ผูท่ีเก่ียวของในหนวยงาน  

7.2 ภายหลังจากไดรับโทรศัพทแจงขอรองเรียนจากศูนยรับขอรองเรียนโรงพยาบาลวังโปงหรือไดรับบันทึก

ขอความจากศูนยรับขอรองเรียนโรงพยาบาลวังโปงหรือไดรับการสั่ง การจากมติท่ีประชุมของโรงพยาบาลวังโปงให

พิจารณาแกไขตามความเหมาะสม และใหสงผล การดำเนินงานแกไข/ปรับปรุงไปยังผูรองเรียนโดยตรง รวมท้ัง

สำเนาผลการดำเนินงานแกไข/ปรับปรุงใหศูนย รบัขอรองเรียนโรงพยาบาลวังโปงทราบ  ภายใน 10 วันทำการ  

8. ติดตามประเมินผลและรายงาน เจาหนาท่ีฯ  

8.1 ภายหลังจากโทรศัพท หรือ สงบันทึกขอความใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการแกไข/ปรับปรุง ขอรองเรียน

ในระดับ 2 และ ระดับ 3 เรียบรอยแลว ประมาณ 7 วันทำการ ใหโทรศัพทติดตอความคืบหนาใน การดำเนินงาน

แกไขปญหาจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

8.2 เม่ือไดรับโทรศัพท หรือ บันทึกขอความแจงเรื่องรองเรียนระดับ 2 จากเจาหนาท่ีฯ ของศูนยรับ เรื่องรองเรียน 

หรือ เรื่องรองเรียนระดับ 3 จากศูนยรับเรื่องรองเรียน ใหพิจารณาดำเนิน การแกไข/ปรับปรุงขอ รองเรียนแตละ

กรณีตามความเหมาะสม ภายใน 10 วันทำการ เม่ือดำเนินการแกไข/ปรับปรุงเรียบรอยแลว 

ใหจัดทำหนังสือตอบกลับขอรองเรียนไปยังผูรองเรียนโดยตรง และสำเนาหนังสือตอบกลับขอรองเรียน (ระดับ 2) 

ใหเจาหนาที่ฯ ศูนยรับขอรองเรียน, สำเนาหนังสือตอบกลับขอรองเรียน (ระดับ 3) ใหเจาหนาที่ฯ ศูนยรับขอ 

รองเรียนทราบดวย                
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8.3 รวบรวมขอรองเรียนและการดำเนินการแกไข/ปรับปรุงขอรองเรียนทั้งหมด จัดเก็บในแฟมขอ รองเรียนของ

หนวยงานโดยเฉพาะ เพ่ือความสะดวกในการสืบคนและจัดทำรายงานการจัดการ ขอรองเรียนใน แตละเดือน  

9.  การรายงานผลการจดัการขอรองเรียนของหนวยงานใหศูนยรับขอรองเรียนโรงพยาบาลวังโปงประจำป 2565 

เจาหนาท่ีฯ   

9.1 จัดทำบันทึกขอความขอใหสงสรุปรายการการจัดการขอรองเรียนจากทุกหนวยงานในความ รับผิดชอบ กรอก

รายละเอียดตามแบบฟอรมรายงานสรุปขอรองเรียน โดยสงบันทึกขอความไปยัง งานนิติการ กลุมงานบริหารท่ัวไป 

ทุกวันที่ ๕ ของเดือน จากนั้นจะนำขอมูลมาวิเคราะหการจัดการขอรองเรียนในภาพรวม ของหนวยงาน เม่ือ

วิเคราะหภาพรวมการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานเรียบรอยแลวใหสงรายงานผลการ จัดการขอรองเรียนของ

หนวยงานเขาท่ีประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวังโปง เพ่ือเปนแนวทางปองกันและแกไข

ตอไป  หนวยงานท่ีเก่ียวของ   

9.2 เมื่อไดรับบันทึกขอความขอใหสงสรุปรายการการจัดการขอรองเรียนจากเจาหนาที ่ฯ ใหพิจารณา การ

ดำเนินการแกไข/ปรับปรุงขอรองเรียนจากแฟมขอรองเรียนของหนวยงาน กรอกรายละเอียดตาม แบบฟอรม

รายงานสรุปขอรองเรียนกรม หากหนวยงานไมมีเรื่องรองเรียนใหแจงวาไมมี  แลวสงกลับไปยังงาน กลุมงานบริหาร

ท่ัวไป ทุกวันท่ี ๕ ของเดือน  ผลการดำเนินงานเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลวังโปง 

 

คูมือการปฏิบัติงานเร่ืองรองเรียน / รองเรียน  

โรงพยาบาลวังโปง 

หลักการและเหตุผล 

 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยท่ี

เปนการสมควรมีระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อกำหนดหลักเกณฑวิธีการและ

แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ใหเหมาะสมสอดคลองกับพระราชบัญญัติการ

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

การจัดตั้งคณะกรรมการเรื่องรองเรียน 

 เพื่อใหงานจัดซื้อจัดจางโรงพยาบาลวังโปงเปนไปดวยความรวดเร็วถูกตอง บริสุทธิ์ยุติธรรม ตลอดจน

ดำเนินการแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประสบผลสำเร็จ อีกทั้งเปนการปองกันการ

ทุจริต หรือไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่โรงพยาบาลวังโปง จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการ

เรื่องรองเรียนข้ึน 

สถานท่ีตั้ง 

 116 หมู 13 ตำบลวังโปง อำเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 67240 โทร 056-786452-4 ตอ 117 

โทรสาร 056-786452 ตอ 117 
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หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียนและใหบริการขอมูลขาวสารและแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก

กระบวนการการจัดซ้ือจัดจางโรงพยาบาลวังโปง 

วัตถุประสงค 

1.เพื่อใหการดำเนินงานรับเรื่องรองเรียนดานการจัดซื้อจัดจาง ของโรงพยาบาลวังโปงไดดำเนินการอยาง

เปนระบบ ในแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

2.เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกำหนดขอบังคับระเบียบกฎหมายและหลักเกณฑ เกี่ยวกับการ

จัดซ้ือจัดจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

3.เพ่ือใหคณะกรรมการเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลวังโปงใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ชองทางของการรองเรียน 

ดำเนินการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขามายังหนวยงานตามชองทางตางๆดังนี้ 

ชองทาง ความถ่ีในการตรวจสอบ
เรื่องรองเรียน 

ระยะเวลาในการดำเนินการรับ
เรื่องรองเรียน 

หมายเหตุ 

Website ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  
โทรศัพท ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  
ไปรษณีย ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

กลองรับเรื่องรองเรียน ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  
การบันทึกการรองเรียน 

1.กรอกแบบบันทึกเรื่องรองเรียนโดยมีรายละเอียดเรื่องรองเรียน ชื่อ – สกุล หมายเลขโทรศัพทเพื่อการ

ติดตอกลับ เรื่องท่ีจะรองเรียน 

2.ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีจะตองบันทึกขอรองเรียนลงแบบบันทึกทุกครั้ง 

การประสานคณะกรรมการเรื่องรองเรียน และหนวยงานเพ่ือแกไขปญหาเรื่องรองและการแจงผูรองเรียนทราบ 

 กรณีการขอขอมูลขาวสาร ประสานงานผูครอบครองเอกสารเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือใหขอมูลแกผูรองขอ

ไดทันที 

 เรื่องรองเรียน ที่เปนการรองเรียนทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงานจัดทำบันทึกขอความ

เสนอไปยังผูบริหารเพ่ือสั่งการหนวยงานท่ีเดี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจจะโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 กรณีรองเรียนทำหนังสือรองเรียนความไมโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางใหเจาหนาท่ีบันทึกขอความเพ่ือเสนอ

ผูบริหารเพื่อสั่งการไปยังคณะกรรมการเรื่องรองเรียน และหนวยงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบ

และแจงผลดำเนินการตอผูรองเรียนทราบ 

 เรื่องรองเรียนท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลวังโปงใหดำเนินการประสานหนวยงานภายนอกท่ี

เก่ียวของเพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองในการแกปญหาตอไป 



๑๓ 
 
การติดตามแกไขปญหาเรื่องรองเรียน 

ใหหนวยงานหรือผูรับผิดชอบท่ีเก่ียวของรายงานผลการดำเนินการใหคณะกรรมการรองเรียนทราบภายใน 

5 วัน ทำการ เพ่ือดำเนินการแจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป 

การรายงานผลการดำเนินการใหผูบริหารทราบ 

รวบรวมขอมูลและรายงานสรุปการดำเนินการเรื่องรองเรียนใหผูบริหารทราบ 

สรุปรายงานเรื่องรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดทำการวิเคราะหการรองเรียน ภาพรวมของ

หนวยงาน เพ่ือใหเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงพัฒนาองคกร 

มาตรฐานงาน 

 การดำเนินการแกไขเรื่องรองเรียน ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดกรณีไดรับเรื่องรองเรียนให

คณะกรรมการเรื่องรองเรียนดำเนินการตรวจสอบ และพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานหรือบุคลากรที่เกี ่ยวของ

ดำเนินการแกไขปญหา รวมถึงชี้แจงตามเรื่องรองเรียนใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทำการ 
 


