














 

 

 

ช่องทางการร้องเรียนบนเวบ็ไซด์ของโรงพยาบาล 

 

 



 

ช่องทางการร้องเรียนบน Flow Chart ณ ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนของ

โรงพยาบาลร้องกวาง 

 





 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่องรองเรียนทั่วไป 

        

โรงพยาบาลรองกวาง 

จังหวัดแพร 

          

 
             

 

 

 



 คํานํา 

คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนท่ัวไป ของโรงพยาบาลรองกวางฉบับนี้   เปนเอกสารท่ีวางแนวทาง
ในการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ และเพ่ือใหประชาชนผูใชบริการทราบถึงกระบวนการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ตลอดจนทราบถึงชองทางในการรับเรื่องรองเรียนดานพฤติกรรมการใหบริการของ
เจาหนาท่ี คุณภาพมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุข ไมไดรับความสะดวกตามสมควร เพ่ือใหไดขอยุติ มี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามข้ันตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเพ่ือเปน
มาตรฐานเดียวกัน 

 
โรงพยาบาลรองกวาง 

กุมภาพันธ ๒๕๖3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 



โรงพยาบาลรองกวาง มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน  

ดําเนินการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล โดยดําเนินการในทุกโอกาสที่ม ี

หนวยงานที่รับผิดชอบ   หนวยงานประกันสุขภาพ 

สถานที่ทีเ่ปนศูนยการประสานงาน  มีหองรับเรือ่งรองเรียน  

ชองทางในการเขาถึงเรือ่งรองเรียน 

- มาดวยตนเอง 
- ตูรับความคิดเห็น 
- โทรศัพทสาย ตรง  054596 444  โทรศัพท กลาง  054597298 

- ทางไปรษณยี   ทีอ่ยู  ศนูยการประสานงานรับเรื่องรองเรยีน โรงพยาบาล
รองกวาง 323 ม.6 ต.รองเข็ม อ.รองกวาง จ.แพร 

- E-mail        rongrean.rk@gmail.com 

- Web           http://www.ronghosp.org/hosmain/complaints.php 
- Face Book รพ.รองกวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ronghosp.org/hosmain/complaints.php


 มาตรฐานช้ันตอนการรับเรื่องรองเรียน 

1.บุคคลากร    

   1.1  มีการมอบหมายเจาหนาท่ีรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนอยางชัดเจน    

  1.2  ผูรับผิดชอบ มีความรู   ทักษะ  ในการบริการ      

  1.3  ผูรับผิดชอบตองไดรับการอบรมความรูดานหลักประกันสุขภาพ อยางนอย 1 ครั้ง./ ป    

  1.4  ผูรับผิดชอบตองไดรับการอบรมความรูดานทักษะ   อยางนอย   1 ครั้ง./ ป 

2.  ข้ันตอนการดําเนินงาน     

   2.1  ชองทางงานรองเรียน      

           มาดวยตนเองท่ีหนวยงานรับเรื่องรองเรียน ศูนยการประสานงานรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลรอง
กวาง 

           โทรศัพท – 054 596444 

           ทางไปรษณีย ศูนยการประสานงานรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลรองกวาง 323 ม.6 ต.รองเข็ม อ.
รองกวาง จ.แพร 

 ตูรับเรื่องรองเรียน    ตามจุดตางๆ ของ โรงพยาบาล  

            E-mail        rongrean.rk@gmail.com 

            Web           http://www.ronghosp.org/hosmain/complaints.php    

    2.2    รับเรื่องรองเรียน เขามา ทุกชองทาง 

    2.3  ตอบกลับ ผูรองเรียนวาไดรับเรื่องรองเรียนไวแลว 

    2.4   ตรวจสอบขอเท็จจริงและหาหลักฐาน 

    2.5   รวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาเรื่องรองเรียนเบื้องตน 

    2.6 ประสาน ไกลเกลี่ย แกปญหา และใหความชวยเหลือตางๆ  

    2.7  สรุปผลการพิจารณาและแจงผูบริหาร ทราบ 



   2.8  แจงผลการดําเนินงานแกผูรองเรียน  ภายใน  30 วัน 

   2.9 ประเมินความพึงพอใจ อยางนอย 1 ครั้ง /ป 

หมายเหตุ . กรณีเรื่องรองเรียน ท่ีมีความซับซอน มีปญหาท่ียุงยาก   อาจนําเขาหารือ คณะกรรมการไกลเกลี่ย   
คณะกรรมการบริหาร   เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา 

 

3. ดานระบบขอมูล 

   3.1 บันทึกขอมูลรองเรียน ตามแบบฟอรมท่ีถูกตอง ครบถวน เพ่ือสามารถนําไปวิเคราะหตอได 

   3.2 จัดเก็บขอมูลและแยกเรื่องชัดเจน สะดวกในการคนหา 

   3.3 นําเรื่องรองเรียน มาสรุป วิเคราะห และจัดทํารายงานเสนอตอ ผูบริหาร เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ ทุก 6 
เดือน ทาง Website 

   3.4 เผยแพรผลการดําเนินงานใหประชาชน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ รับทราบ อยางนอย  2 ครั้ง /ป  

  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมบันทึกรับเรื่องรองเรียน   

.....  มาดวยตนเอง   ........โทรศัพท  .......จดหมาย.......E-mail…….ตูรับความคิดเห็น......อ่ืนๆ........................... 

วันท่ีรับแจง...................................................................................เวลา.............................................................. 

ชือ่ผูแจง..........................................................................ความสัมพันธกับผูรับบริการ........................................ 

ท่ีอยูท่ีติดตอได
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............ผูรับแจง
................................................................................................................................................................. 

รายละเอียดเรื่องรองเรียน 

ใชสิทธิ   ......บัตรประกันสุขภาพถวนหนา   ..อ่ืน..ๆ  โปรดระบุ
................................................................................ 

ชือ่ผูรับบริการ.............................................................................เลขท่ีบัตรประชาชน
............................................. 

อายุ..........................................อาชีพ............................................................................................................. 

ท่ีอยูท่ีใหตอบกลับ.................................................................................................................................. 

โทร................................................................E-mail…………………………………………… 

ประเด็น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................... 

ความตองการ/ขอเสนอแนะ ผูรองเรียน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..... 



Work  Flow  การรับเร่ืองรองเรียน 

ของโรงพยาบาลรองกวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองร้องเรียน 

หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน 

แจ้งผู้ร้อง ทราบว่าได้รับเร่ืองพจิารณาแล้ว 

ตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

    แจ้งผลการดาํเนินงาน ภายใน 15 วัน 

ไกล่เกล่ียไม่ได้ 

        ยุตเิร่ือง ส่งเร่ืองเข้ากรรมการไกล่เกล่ีย 

        สรุป ส่ง ให้  ผอ./กกบ. 

ไกล่เกล่ียได้ 



โครงสรางงานรองเรียน/เจรจาไกลเกลี่ย  รพ. รองกวาง 

 

        ผู้อาํนวยการ 

        หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน 

             ทมีเจรจาไกล่เกล่ีย 

1.หวัหน้างานประกนัสขุภาพ (นางเฉลิมศรี  กองศรี) 

2.หวัหน้างานบริหาร(นายวิชานสุรณ์  ปินนิตามยั) 

3.หวัหน้ากลุ่มการพยาบาล(นางนารีรัตน์ แก้วสทุธิ) 

4.ผู้จดัการคณุภาพ/ผู้จดัการความเส่ียง 

(นางศรีรัตน์  อินถา) 

5.หวัหน้างานพฒันาระบบบริการและสนบัสนนุเครือข่าย

(นางไพรวรรณ  เข่ือนแก้ว) 



0 

 

 

 

คูมือการปฏบิัติงาน 

เรื่องการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบ 

 

 

 

 

โรงพยาบาลรองกวาง   

323 หมู 6 ตําบลรองเข็ม อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 

โทร. 0 54-596444    โทรสาร 0 54-596487 
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คํานํา 

คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลรองกวางฉบับนี้   เปน
เอกสารท่ีวางแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ และเพ่ือใหประชาชนผูใชบริการทราบถึง
กระบวนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ตลอดจนทราบถึงชองทางในการรับเรื่องรองเรียนดานการจัดซ้ือจัดจาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ 
รวมถึงการประพฤติมิชอบ เพ่ือใหไดขอยุติ มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามข้ันตอน / กระบวนการ 
และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเพ่ือเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 
 

โรงพยาบาลรองกวาง 

กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
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สารบัญ 

เรื่อง                                                                                      หนา 

คํานํา            1 

หลักการเหตุผล           3 

วัตถุประสงค           3 

คําจํากัดความ           3  

ระยะเวลาเปดใหบริการ            4 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข       5 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน          6 

การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข  จากชองทางตาง ๆ     6 

การบันทึกขอรองเรียน          6 

การประสานหนวยงานเพ่ือแกปญหาขอรองเรียน/รองทุกข      7 

การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน        7 

การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ       7 

ภาคผนวก           8 
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คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียนการจัดซ้ือจัดจาง 

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงพยาบาลรองกวาง 

 

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 
2560  รวมถึงกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ สงผลใหระเบียบในการจัดซ้ือจัดจางมีการเปลี่ยนแปลงไป จึงไดมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องรองเรียนการจัดซ้ือจัดจางโรงพยาบาลรองกวางข้ึน และไดกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานไวเปนคูมือสําหรับดําเนินงาน เพ่ือใหงานจัดซ้ือจัดจางโรงพยาบาลรองกวางเปนไปดวยความถูกตอง 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนดานการจัดซ้ือจัดจาง ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว  อีกท้ังเพ่ือเปนการปองกันการทุจริต หรือไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงาน ของเจาหนาท่ี
ผูเก่ียวของ 

 

วัตถุประสงค 

1.เพ่ือใหการดําเนินงานรับเรื่องรองเรียนดานการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลรองกวางมีการดําเนินงานอยาง

เปนระบบ และมีการปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

2.เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ขอบังคับ ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดซ้ือ

จัดจาง เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชเม่ือ

วันท่ี 23 สิงหาคม 2560  รวมถึงกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ  

3. เพ่ือใหคณะกรรมการเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลรองกวางใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

คําจํากัดความ 

 ผูรองเรียน หมายถึง ผูไดรับเสียหาย หรือไมไดรับความเปนธรรม จากการจัดซ้ือจัดจางของเจาหนาท่ี

หรือสวนราชการ จําเปนตองใหสวนราชการชวยเหลือ ใหความเปนธรรม มีสิทธิ์เสนอขอรองเรียนตอ

โรงพยาบาลรองกวางได 

การรองเรียน หมายถึง การรองเรียนตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหรือผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย

เรื่องรองเรียนตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ เนื่องจากไมไดรับความเปนธรรมจาการปฏิบัติงานจัดซ้ือจัด

จางของเจาหนาท่ีหรือหัวหนาเจาหนาท่ี หรือบุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหผูบังคับบัญชาไดทบทวนปฏิบัติและ

แกไขในสวนท่ีไมถูกตอง หรือชี้แจงเหตุผลความถกูต้องท่ีไดปฏิบัติใหผูรองเรียนทราบและหายของใจ หรือให

ผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปไดพิจารณาใหความเปนธรรมชั้นเหนือข้ึนไปผูไดรับความไมเปนธรรม 
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การรองเรียนการกระทําความดานการจัดซ้ือจัดจาง หมายถึง การรองเรียนกลาวหาวาเจาหนาท่ี

หรือหัวหนาเจาหนาท่ีผูไดรับการแตงตั้ง หรือบุคลากรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง ไดแก ขาราชการพล

เรือนสามัญ  ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารสุข กระทําความผิด โดยการไม

ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวงท่ี

เก่ียวของ  

การดําเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียนการจัดซ้ือจัดจางตั้งแตตนจนถึงการไดรับการ

แกไขหรอืไดขอสรุปเพ่ือแจงผูรองเรียน 

ผูรองเรียน/รองทุกข  หมายถึง  ผูมีสวนไดเสีย/บริษัท/หางราน/หางหุนสวนจํากัดท่ีมาติดตอหรือเขา

รวมการแขงขันในการจัดซ้ือจัดจางตางๆของโรงพยาบาลรองกวาง  

ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข  หมายถึง  ชองทางตาง ๆ  ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน/รอง

ทุกข  เชน  ติดตอดวยตนเอง/ติดตอทางโทรศัพท/ตูแสดงความคิดเห็น/ติดตอทางไปรษณีย 

 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

  เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา   

๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
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แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียนการจัดซื้อจัดจาง 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูรองเรียน/ผูถูกรองเรียนไดรับความเปนธรรมอยางโปรงใส 

               

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 

คณะกรรมการรับ

เร่ืองรองเรียนการ

จัดซ้ือจัดจาง   

 

 

 

 

 

 

1.พูดคุยกับผูรองเรียนเพ่ือลด

ความรุนแรงของการรองเรียน 

และสอบถามถึงวัตถุประสงคการ

รองเรียน 

5-20 นาที 

คณะกรรมการรับ

เร่ืองรองเรียนการ

จัดซ้ือจัดจาง   

 

 

 

 

 

 

 

1.คนหาขอมูลท่ีแทจริงจาก

ผูเกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

    1-7วัน 

คณะกรรมการรับ

เร่ืองรองเรียนการ

จัดซ้ือจัดจาง   

 

 

 

 

 

 

1.การใหขอมูลการแกไขปญหา

แกผูรองเรียน 

 

คณะกรรมการรับ

เร่ืองรองเรียนการ

จัดซ้ือจัดจาง   

 

 

 

 

 

 

1.การรายงานตามแนวทางของ

ทีมบริหารความเสี่ยง 

1 วัน 

  รวมเวลา 2-7วัน 

หมายเหตุ  คณะกรรมการไดแก  
1.นายรุงกิจ  ปนใจ ผูอํานวยการโรงพยาบาลรองกวาง 
2.นายวิชานุสรณ  ปนนิตามัย นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
3.นางสาวประภัสสร  กอนแกว เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
4.นางมิ่งขวัญ  ปนตา      นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ 

5.นางอัจฉรา  จิตจง      ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 

 

1..รับเรื่องรองเรยีนการจดัซื้อจัดจาง 

2.การสืบหาขอเท็จจริง 

3.แกไขปญหาการรองเรยีน 

4.สรุปผลและนําเสนอการ

ดําเนินงานแกผูบริหาร 
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 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน / รองทุกข  ของหนวยงาน 

  1.  จัดตั้งศูนย / จุดรับขอรองเรียน / รองทุกข  ของประชาชน 

  2.  จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนย 

  3. แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งโรงพยาบาลรองกวางเพ่ือความสะดวกใน  การประสานงาน 

การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข  จากชองทางตาง ๆ 

  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข  ท่ีเขามายังหนวยงานจาก

ชองทางตาง ๆ  โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด  ดังนี้ 

ชองทาง ความถี่ในการ 
ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
รับขอรองเรียน / รองทุกข 

เพ่ือประสานหาทางแกไขปญหา 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง 
ณ.ศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกข,ตูรับเรื่อง
รองเรียน 

ทุกครั้งท่ีมีการรองเรียน ภายใน  1-7 วันทําการ กรณีรองเรียนท่ีมี
ความเสี่ยงสูงให
ดําเนินการภายใน 
24 ชั่วโมง 

ตูแสดงความคิดเห็น 
 

ทุกวัน ภายใน  1-7 วันทําการ  

รองเรียนทางโทรศัพท 
0 54-596444 
 

ทุกวัน ภายใน  1-7 วันทําการ  

 
การบันทึกขอรองเรียน 

 11.1  กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข  โดยมีรายละเอียด  ชื่อ-สกุล  ท่ีอยู หมายเลข

โทรศัพทติดตอ  เรื่องรองเรียน/รองทุกข  และสถานท่ีเกิดเหตุ 

 11.2  ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน  เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข  ลงสมุดบันทึก        

ขอรองเรียน / รองทุกข 

 

 

การประสานหนวยงานเพ่ือแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข  และการแจงผูรองเรียน / รองทุกขทราบ 

๑.  กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร  ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  เพ่ือให

ขอมูลแกผูรองขอไดทันที 
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๒.  ขอรองเรียน / รองทุกข  ท่ีเปนการรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานหรือรองเรียนผูมีสวน

เก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง  ผูรับผิดชอบจัดทําบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพ่ือสั่งการใหมีการ

สอบถามและคนหาขอมูลไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

 

การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 

 ใหหนวยงานหรือบุคลากรท่ีเก่ียวของรายงานชี้แจงขอรองเรียนและคณะกรรมการสรุปผลการดําเนิน

ภายใน  ๗  วันทําการ  เพ่ือเจาหนาท่ีศูนยฯ  แจงใหผูรองเรียนทราบ  ตอไป 

 กรณีขอรองเรียนท่ีมีปญหาเรื่องการตีความใหคณะกรรมการทําหนังสือสอบถามไปยังสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดแพรเพ่ือใหตีความกอนนํามาพิจารณาดําเนินการ และใหแจงแกผูรองเรียนทราบ 

การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 

๑  ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนดานการจัดซ้ือจัดจาง ใหผูบริหารทราบ   ทุกเดือน 

๒  ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนดานการจัดซ้ือจัดจางหลังจากสิ้นปงบประมาณ  เพ่ือนํามาวิเคราะหการ

จัดการขอรองเรียนดานการจัดซ้ือจัดจาง  ในภาพรวมของหนวยงาน  เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข  

ปรับปรุง  พัฒนาการดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาลรองกวาง  ตอไป 

แบบฟอรม 

  แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข 

จัดทําโดย 

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข โรงพยาบาลรองกวาง 

                        -หมายเลขโทรศัพท  ๐ ๕๔-596444 
   -หมายเลขโทรสาร   ๐ ๕๔-596487 
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ภาคผนวก 
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เลขท่ีเรื่อง................... /.................  

บันทึกการรับเรื่อง รองเรียน-รองทุกข-ขอเสนอแนะ-ขอคิดเห็น-คําชมเชย  
ชองทางท่ีรับแจง         โทรศัพท           บุคคล                จดหมาย / แฟกซ         ตูรับความคิดเห็น 
                              บัตรสนเทห อ่ืนๆ..................  
วันท่ีรับแจง . .................................................. เวลา . . …………………………………………………………………….  
ชื่อผูแจง . ...................................................................................................................................................  
ท่ีอยูท่ีติดตอได / เบอรโทรศัพท . . ……………………………………………………………………………………………….. 
รายละเอียดการรับเรื่อง  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายละเอียดเรื่อง
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  
. การดําเนินการเบ้ืองตน  
        ยุติโดยศูนยรับขอรองเรียน.........................................................................................................................  
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                                                 ลงชื่อ ............................................. ผูรองเรียน 
                                       (.................................................) 

                                                           ลงชื่อ ................................................ผูรับเรื่องรองเรียน 
                                         (.................................................) 

                                              วันท่ี................/......................./................... 
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลรองกวาง  
เห็นควร  
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                ลงชื่อ .......................................... 
                                                                      (………………………………… )  
ความเห็นผูอํานวยโรงพยาบาลรองกวาง  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
                                                            ลงชื่อ ....................................................  
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ผลการดําเนินการ  
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

                                                         ผูดําเนินการ.................................................................... 
                                                                           (.....................................................................)  
                                                             ตําแหนง.......................................................................  
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลรองกวาง  
ไดดําเนินการ  
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
                                                             ลงชื่อ ..........................................  
                                                                     (………………………………… )  
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ความเห็นผูอํานวยการโรงพยาบาลรองกวาง 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  
                                                             ลงชื่อ ....................................................  
                                                                    (..............................................)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
การยุติ  
1. แจงใหผูรองเรียน รองทุกขทราบโดย  
         โทรศัพท      บุคคล       จดหมาย        E mail             อ่ืนๆ..............................  
2. การยอมรับของผูรองเรียน / รองทุกข  
         พอใจ  ยอมรับได  
         ไมพึงพอใจ ยอมรับไมได 
                                                            ผูสรุป...........................................................................  
                                                                  (............................................................................)  
                                                         ตําแหนง..................................................................  
สิ้นสุดการดําเนินการเม่ือวันท่ี ........................เวลา....................................................................... 
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ทะเบียนการรับเรื่องรองเรียนดานการจัดซ้ือจัดจาง  โรงพยาบาลรองกวาง 
ปงบประมาณ พ.ศ. ............................ 

ครั้งท่ี วันท่ี ช่ือ-สกุลผูรองเรียน เรื่องท่ีรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



 
 

แผนผังข้ันตอนการรองเรียน 

 



























77รายงานผลการวิเคราะหเรื่องรองเรียนท่ัวไปของโรงพยาบาลรองกวาง จังหวัดแพร ปงบประมาณ พ.ศ.
2563 (วันท่ี 1 ต.ค.2562 – 29 ก.พ.2563 ) 
  

77การวิเคราะหนี้เปนการรวบรวมการดําเนินการจากเรื่องรองเรียนของของโรงพยาบาลรองกวาง 
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันท่ี 1 ต.ค.2562 – 29 ก.พ.2563 ) วามีจํานวนเทาไร ในประเด็นใดบาง และ
แนวโนมเรื่องรองเรียนท่ีเกิดข้ึนแลว เพ่ือ นํามาวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาโดยวิเคราะหหา
สาเหตุท่ีทําใหการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หนาท่ีของขาราชการไมเปนไปตามกฎระเบียบ หรือมีความรับผิด
ขอบไมเพียงพอ หรือการปฏิบัติหนาท่ีในทางท่ีทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม และการปฏิบัติหนาท่ีโดยการ ขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ
ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
 

77ประเด็นขอรองเรียนของของโรงพยาบาลรองกวาง 77จํานวนเรื่อง 

77ไมไดรับความสะดวกตามสมควร 73- 

77การสือ่สารท่ีไมเหมาะสม 732  

77คุณภาพมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุข 73- 

77เรียกรองคาเสียหาย 731  

77ขอใหตรวจสอบการใหบริการดานสุขภาพของภาคเอกชน 731  

 
77จากประเด็นขอรองเรียนของโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร เรื่องรองเรียนสวนใหญเปนเรื่อง เก่ียวกับ 
พฤติกรรมบริการและการสื่อสาร การเรียกรองคาเสียหาย ขอใหตรวจสอบการใหบริการดานสุขภาพของ
ภาคเอกชน ตามลําดับ แนวโนมของการรองเรียนลดลง แตการรองทุกขเพ่ือขอ คําปรึกษาและความชวยเหลือ
มากข้ึน เนื่องจากผูรับบริการรูถึงสทิธิข์องตนเองมากข้ึน และการเขาถึงระบบ ความชวยเหลือของโรงพยาบาล
จากการประชาสมัพันธเชิงรุกมากข้ึน ประกอบกับการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปน ระบบ ทําใหสถิติขอมูลท่ี
รวบรวมไดมีมากข้ึนตามมา ซ่ึงไมมีขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง โดยเรื่องรองทุกข/รองเรียน ท่ีผาน
ศูนยเจรจาไกลเกลี่ย จะทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน ใหคําปรึกษาชวยเหลือ และ
รับเรื่องดําเนินการ เปนคนกลางในการเจรจาไกลเกลี่ยดวยสันติวิธีประสานทําความเขาใจระหวางผูใหบริการ
และผูรับบริการ และ ใหความชวยเหลือเบื้องตนยื่นคํารองขอรับเงินชวยเหลือตามมาตร 73๔ ๑  73(กรณีผูรับบริการ
มีสิทธิ์หลักประกัน สุขภาพ)รวมถึงการติดตามดูแลตอเนื่อง ชวยเหลืออํานวยความสะดวกแกผูท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการ รักษาพยาบาลทางการแพทยและสาธารณสุข โดยผานการพิจารณาจาก คณะกรรมการ
บริหารของ โรงพยาบาล ทําใหไมมีการฟองรองข้ึนศาลในรอบปท่ีผานมา และสรางความสมานฉันท คงไวซ่ึง
สมัพันธภาพท่ี ดีระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ  
 
77ขอมูลแสดงประสิทธิภาพในการจัดการกับขอรองเรียน 

๑ . 77การจัดตั้งศูนยไกลเกลี่ย เพ่ือทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน และให 
คําปรึกษา และเปนคนกลางในการเจรจาไกลเกลี่ยประสานเรื่องระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 
รวมถึงการ ดูแลบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล รวมท้ังเครือขายในระดับจังหวัด ระดับเขตบริการ 
และระดับกระทรวง ในการจัดการความขัดแยงในระบบการแพทยและสาธารณสุข และมีการนําเรื่อง



รองทุกข/รองเรียน ท่ีเกิดข้ึนมาวิเคราะหทบทวนระบบบริการของโรงพยาบาลอยางตอเนื่องเชื่อมโยง
กับทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลเพ่ือปองกันไมใหเกิดซํ้า 

๒ . 77การพัฒนาแนวปฏบิัติการจดัการแกไขปญหาเรื่องรองทุกข/รองเรียนแบบบูรณาการเชื่อมโยงกับ 
นโยบายพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยของผูปวยและทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล โดย
เนนการ มีสวนรวมของหนวยงานในองคกร และเครือขายภายนอกองคกร เพ่ือลดปญหาขอรองเรียน
และไมมีการฟองรองเปนคดีความ โดยมีมาตรฐานการแกไขปญหาเรื่องรองทุกข/รองเรียน ท่ีเปนแนว
ปฏิบัติเดียวกันท้ัง องคกร กรณีเกิดอุบัติการณความเสี่ยงขอรองเรียนทุกหนวยงาน และไดใชแนว
ปฏิบัติการแกไขปญหาการรองเรียนแบบบูรณาการ และมีการบญัหาในระบบ เพ่ือปองกันไมใหเกิดซํ้า 
พรอมท้ังรายงานใหผูบริหารทราบ ตามข้ันตอน 

๓ . 77การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข เพ่ือทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน และ
ใหคําปรึกษาในเรื่องลับและเรื่องท่ัวไป 

 
77ปญหาอุปสรรค 

๑ . 77บางหนวยงาน ขาดการอธิบาย ชี้แจง ใหผูปวยและญาติ เขาใจใน กระบวนการในการใหการ
รักษาพยาบาล และการคิดอัตราคารักษาพยาบาลและคาบริการตางๆ 

๒ . 77ผูรับบริการมีความคาดหวังสูง ซ่ึงในบางประเด็นโรงพยาบาลไมสามารถตอบสนองความตองการนั้นได 
77แนวทางแกไข 

๑ . 77มีนโยบาย ใหแตละหนวยงานมีการสื่อสารใหผูรับบริการและญาติ เขาใจในกระบวนการ
รักษาพยาบาลในทุกจุด ทุกข้ันตอน ดวยกิริยาท่ีสํารวม 

77........................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลรองกวาง จังหวัดแพร 
ปงบประมาณ พ.ศ.2563(วันท่ี 1 ต.ค.2562 – 29 ก.พ.2563 ) 
  

การวิเคราะหนี้เปนการรวบรวมการดําเนินการจากเรื่องรองเรียนของของโรงพยาบาลรองกวาง 
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันท่ี 1 ต.ค.2562 – 29 ก.พ.2563 ) วามีจํานวนเทาไร ในประเด็นใดบาง และ
แนวโนมเรื่องรองเรียนท่ีเกิดข้ึนแลว เพ่ือ นํามาวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาโดยวิเคราะหหา
สาเหตุท่ีทําไหการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หนาท่ีของขาราชการไมเปนไปตามกฎระเบียบ หรือมีความรับผิด
ขอบไมเพียงพอ หรือการปฏิบัติหนาท่ีในทางท่ีทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม และการปฏิบัติหนาท่ีโดยการ ขาดการคํานิงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และการ
ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
 
ประเด็นขอรองเรียนของของโรงพยาบาลรองกวาง จํานวนเรื่อง 

ขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง - 

ขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอ่ืนๆ - 

 
จากประเด็นขอรองเรียนของโรงพยาบาลรองกวาง จังหวัดแพร เรื่องรองเรียนสวนใหญเปนเรื่อง เก่ียวกับ 
พฤติกรรมบริการและการสื่อสาร การเรียกรองคาเสียหาย ขอใหตรวจสอบการใหบริการดานสุขภาพของ
ภาคเอกชน ตามลําดับ แนวโนมของการรองเรียนลดลง แตการรองทุกขเพ่ือขอคําปรึกษาและความชวยเหลือ
มากข้ึน เนื่องจากผูรับบริการรูถึงสทิธิข์องตนเองมากข้ึน และการเขาถึงระบบ ความชวยเหลือของโรงพยาบาล
จากการประชาสมัพันธเชิงรุกมากข้ึน ประกอบกับการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปนระบบ ทําใหสถิติขอมูลท่ี
รวบรวมไดมีมากข้ึนตามมา ซ่ึงไมมีขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง โดยเรื่องรองทุกข/รองเรียน ท่ีผาน
ศูนยเจรจาไกลเกลี่ย จะทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน ใหคําปรึกษาชวยเหลือ และ
รับเรื่องดําเนินการ เปนคนกลางในการเจรจาไกลเกลี่ยดวยสันติวิธีประสานทําความเขาใจระหวางผูใหบริการ
และผูรับบริการ และ ใหความชวยเหลือเบื้องตนยื่นคํารองขอรับเงินชวยเหลือตามมาตร ๔ ๑  (กรณีผูรับบริการ
มีสิทธิ์หลักประกัน สุขภาพ)รวมถึงการติดตามดูแลตอเนื่อง ชวยเหลืออํานวยความสะดวกแกผูท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการรักษาพยาบาลทางการแพทยและสาธารณสุข โดยผานการพิจารณาจาก คณะกรรมการ
บริหารของ โรงพยาบาล ทําใหไมมีการฟองรองข้ึนศาลในรอบปท่ีผานมา และสรางความสมานฉันท คงไวซ่ึง
สมัพันธภาพท่ี ดีระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ  
 
ขอมูลแสดงประสทิธิภาพในการจัดการกับขอรองเรียน 

1. การจัดตั้งศูนยไกลเกลี่ย เพ่ือทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน และให 
คําปรึกษา และเปนคนกลางในการเจรจาไกลเกลี่ยประสานเรื่องระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 
รวมถึงการ ดูแลบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล รวมท้ังเครือขายในระดับจังหวัด ระดับเขตบริการ 
และระดับกระทรวง ในการจัดการความขัดแยงในระบบการแพทยและสาธารณสุข และมีการนําเรื่อง
รองทุกข/รองเรียน ท่ีเกิดข้ึนมาวิเคราะหทบทวนระบบบริการของโรงพยาบาลอยางตอเนื่องเชื่อมโยง
กับทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลเพ่ือปองกันไมใหเกิดซํ้า 

2. การพัฒนาแนวปฏบิัติการจัดการแกไขปญหาเรื่องรองทุกข/รองเรียนแบบบูรณาการเชื่อมโยงกับ 
นโยบายพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยของผูปวยและทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล โดย



เนนการ มีสวนรวมของหนวยงานในองคกร และเครือขายภายนอกองคกร เพ่ือลดปญหาขอรองเรียน
และไมมีการ ฟองรองเปนคดีความ โดยมีมาตรฐานการแกไขปญหาเรื่องรองทุกข/รองเรียน ท่ีเปนแนว
ปฏิบัติเดียวกันท้ัง องคกร กรณีเกิดอุบัติการณความเสี่ยงขอรองเรียนทุกหนวยงาน และไดใชแนว
ปฏิบัติการแกไขปญหาการรองเรียนแบบบูรณาการ และมีการบัญหาในระบบ เพ่ือปองกันไมใหเกิดซํ้า 
พรอมท้ังรายงานใหผูบริหารทราบ ตามข้ันตอน 

3. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข เพ่ือทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน และ
ใหคําปรึกษาในเรื่องลับและเรื่องท่ัวไป 

 
ปญหาอุปสรรค 

๑ . เจาหนาท่ีและประชาชนท่ัวไปขาดความรูความเขาใจวาพฤติกรรมใดเขาขายวาเปนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีในหนวยงานภาครัฐ จึงทําใหไมเกิดการรองเรียนเม่ือเจอพฤติกรรม
ดังกลาว 

แนวทางแกไข 
๑ . ประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีและประชาชนท่ัวไป เขาใจและแยกแยะไดวาพฤติกรรมใดเขาขายวาเปน

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีในหนวยงานภาครัฐ 
 
........................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












