
 

 

 

คูมือการปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

ศูนยรับเรื่องรองเรยีนทั่วไป โรงพยาบาลศรีบุญเรือง 

 



คํานํา 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๓ สิทธิและเสริภาพของชนชาวไทย มาตรา 

๔๑(2) "บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขตอหนวยงานของรัฐและไดรบัแจงผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว"

และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ การ

อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน มาตรา ๓๘ "เมื่อสวนราชการใดไดรับการ

ติดตอจากประชาชน หรือจากสวนราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเปน

หนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายใน

กําหนดเวลาที่กําหนดไว" และมาตรา ๔๑ ในกรณีที่สวนราชการไดรับคํารองเรียนเสนอแนะหรือความคิดเห็น

เก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอ่ืนใดจากบุคคลใดโดยมีขอมูลและสาระตาม

สมควร ใหเปนหนาท่ีของราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไปในกรณีที่มีท่ีอยูของบุคคลนั้น ให

แจงใหบุคคลน้ันทราบผลการดําเนินการดวย ทั้งนี้ อาจแจงใหทราบผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของ

สวนราชการดวยก็ได ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศมีใหเปดเผยชื่อหรือที่อยูของผู

รองเรียน เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 คูมือปฏิบัติงานฯฉบับนี้ประกอบดวยรายละเอียดการจัดการเรื่องรองเรียนตางๆ วิธีการดําเนินการ

จัดการเรื่องรองเรยีน ซึ่งจะแบงเปนแตละขั้นตอนตามกระบวนการการจัดการเรื่องรองเรียน ตั้งแตชองทางการ

รับเรื่องรองเรียน การปฏิบัติงานของเจาหนาที่และการรายงานสรุปผลการดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน 

 ผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวา คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนฉบับนี้ จะเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานดานการจัดการเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ และผูที่เก่ียวของหรือประชาชนผูท่ี

สนใจเปนอยางมาก หากมีขอเสนอแนะตางๆ เก่ียวของกับคูมือฉบับนี้ผูจัดทํายินดีรับฟงทุกขอเสนอแนะ เพื่อ

เปนประโยชนตอการพัฒนางานตอไปและขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลศรีบุญเรือง 

 



สารบัญ 
 

 

เร่ือง                 หนา 

 

หลักการและเหตุผล         1 

วัตถุประสงคของการจัดทํา        1 

คํานิยาม           2 

ประเภทเรื่องราวรองเรียน/แจงเบาะแส       3 

หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรยีน/แจงเบาะแสดานการทุจริต    4 

ชองทางในการแจงเรื่องรองเรียน        5 

แผนผังกระบวนการจัดการรับเรื่องรองเรียนท่ัวไป      6 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         7 

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ      7 

การบันทึกขอรองเรยีน         8 

การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน   8 

ติดตามการแกไขขอรองเรยีน        8 

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน      8 

มาตรฐานงาน          8 

การติดตามประเมินผลของกระบวนการ       9 

จัดทําโดย          9 

ภาคผนวก 

แบบฟอรมใบรับแจงเหตุการณรับเรื่องรองเรียนทั่วไป 

 

 

 

 



บทนํา 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 

41(2)"บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขตอหนวยงานของรัฐและไดรับแจงผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว"

และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 7 การ

อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน มาตรา 38 "เมื่อสวนราชการใดไดรับการ

ติดตอจากประชาชนหรือจากสวนราชการดวยกันเก่ียวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเปน

หนาที่ของสวนราชการที่จะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน 15 วัน หรือภายใน

กําหนดเวลาที่กําหนดมาตรา 41 ในกรณีที่สวนราชการไดรับคํารองเรียนเสนอแนะหรือความคิดเห็นเก่ียวกับ

วิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรคความยุงยาก หรือปญหาอ่ืนใดจากบุคคลใดโดยมีขอมูลและสาระตามสมควร ใหเปน

หนาท่ีของราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไปในกรณีที่มีที่อยูของบุคคลนั้น ใหแจงใหบุคคลนั้น

ทราบผลการดําเนินการดวย ทั้งนี้อาจแจงใหทราบผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการดวยก็ได 

ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนทศมิใหเปดเผยชื่อหรือที่อยูของผูรองเรียน เสนอแนะหรือแสดง

ความคิดเห็น 

 โรงพยาบาลศรีบุญเรืองใหความสําคัญในการรับฟงเสียงสะทอน ขอรองเรียนจากผูรับบริการ ผูมีสวน

ไดเสียประชาชนรวมถึงการแจงเบาะแสการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติงานหรือการ

ใหบริการของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน ซึ่งถือเปนระบบที่สําคัญในการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส

ของหนวยงานเนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียหรือผูมารับบริการมีชองทางที่จะรองเรียนการ

ใหบริการหรือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ซึ่งจะสงผลใหเจาหนาที่มีความตระหนัก และปฏิบัติหนาที่อยาง

ตรงไปตรงมา ไมเลือกปฏิบัติตอผูรบับริการรายใดรายหน่ึง  

 ดังน้ัน การมีระบบการจัดการเรื่องรองเรียนตางๆจึงถือวาเปนการสงเสริมความโปรงใสใหหนวยงานได

อีกวิธีหนึ่ง รวมถึงจะเปนการเปดโอกาสใหผูมารับบริการหรือผูมีสวนไดเสียสามารถสะทอนการปฏิบัติงานและ

การใหบริการของเจาหนาที่ไดอีกทางหนึ่ง 

2. วัตถุประสงคของการจัดทํา 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบในการจัดการเรื่องรองเรียนใหเปนไปตามาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่อง

รองเรียนแจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยางเปนรูปธรรมและสอดคลองกับขอกําหนด 

ระเบียบ หลักเกณฑและกฎหมายที่เก่ียวของกับการรับเรื่องราวรองทุกขอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหบุคลากรผูเก่ียวของและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบนําไปเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน แจงเบาะแสดานการทุกจริตและประพฤติมิชอบและดําเนินการ

แกไขปญหาเรื่องรองเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานเดยีวกันและมีประสิทธิภาพ 



 3. เพื่อแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกและผูมารับบริการใหสามารถ 

เขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยูรวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานได 

 

การจัดการเรื่องรองเรียน/เจงเบาะแสคานการทุจรติและประพฤติมชิอบ 

๑.คาํนิยาม 

 "เรื่องรองเรียน" หมายถึง คํารองเรียนจากผูปวย ญาติ ผูรับบริการ ท้ังบุคลากรภายนอกและภายใน

หนวยงาน ท่ีไมไดรับการตอบสนองความตองการหรือความคาดหวัง ทําใหเกิดความไมพึงพอใจ และแจงขอให

ตรวจสอบ แกไข หรือปรับเปลี่ยนการดําเนินการ 

 "เรื่องรองเรียนทั่วไป" หมายถึง เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ความไมเปนธรรม

ในการใหบริการของเจาหนาที่ โดยมีผูใชบริการหรือผูมีสวนไดเสียเปนผูยื่นเรื่องรองเรียบตอหนวยงานโดยตรง 

รวมถึงผูใชบรกิารหรือผูมีสวนไดเสียยื่นเรื่องรองเรียนตอหนวยงานอื่นและสงตอมายังหนวยงาน 

 "เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ" หมายถึงระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการ

ดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนใหรองเรยีนทราบที่เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ โดยมีการกําหนดระยะเวลาในการตอบสนองหรือการแจง

ผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่ภายในหนวยงาบหรือเรื่องรอง

เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบใหผูรองเรยีนทราบภายใน ๑๕ วัน 

 "ผูรองเรียน" หมายถึง ผูปวย ญาต ิผูรบับริการ ประชาชนทั่วไป องคกรภาครัฐ เอกชน ผูมีสวนไดเสีย 

ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจเดือดรอนจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ 

 "ผูบริหาร" หมายถึง ผูที่มีอํานาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนตางๆเพื่อใหเรื่องรองเรียนไดรับการ

แกไขเปนท่ียุติ ดลอดจนพิจารณาพัฒนาระบบการจัดการเรื่องรองทุกขใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 "หนวยงาน" หมายถึง โรงพยาบาลศรีบุญเรือง 

 "เจาหนาที่" หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ หรือบุคลากรที่เรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่ง

ปฏิบัติงานใหกับโรงพยาบาลศรีบุญเรือง 

 

 

 

 

 



2. ประเภทเรื่องราวรองเรียน/แจงเบาะแส 

ประเภท นยิาม ตัวอยางที่เปนรูปธรรม 

1. การบรหิาร
จัดการ 

การที่สวนราชการดําเนินการดานการบริหาร
จัดการโดยเปดเผย โปรงใสและเปนธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม
ภาระตอประชาชนคุณภาพ วัตถุประสงคที่จะ
ดํ าเนินการและประโยชนระยะยาวของ
ราชการที่จะไดรับประกอบกัน 

 

1. การบริหารทั่วไปและงบประมาณรองเรียนโดย
กลาวหาผูบริหารเจาหนาที่ของหนวยงานมีพฤติกรรม
สอในทางไมสุจริตหลายประการ 

๒. การบริหารงานพัสดุ รองเรียนโดยกลาวหาวา 
ผูเกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจางมีพฤติกรรมสอในทาง
ไมโปรงใสหลายประการและหรือมีพฤติกรรมสอไป
ในทางทุจริต 

3. การบริหารงานบุคคล รองเรียนโดยกลาวหาวา
ผูบริหารและผูเกี่ยวของดําเนินการเก่ียวกับการแตงต้ัง 
การเลื่อนตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ
และการแตงตั้งโยกยายไมชอบธรรม ฯลฯ 

2. วินัยขาราชการ กฎ ระเบียบตางๆที่วางหลักเกณฑข้ึนมาเปน
กรอบ ควบคุมใหราชการปฏิบัติหนาที่และ
กํ าหนดแบบแผน ความปร ะพฤติ ของ
ขาราชการเพื่อใหขาราชการประพฤติปฏิบัติ
หนาที่ราชการเปนไปดวยความเรียบรอย โดย
กําหนดใหขาราชการวางตัวใหเหมาะสม ตาม 
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ 

การไมป ฏิ บัติหนาที่ตามบทบัญญัติว าดวยวินัย
ขาราชการตามที่กฎหมายกําหนด ฯลฯ 

3. การเบิกจาย
คาตอบแทน 

การจายเงินคาตอบแทนในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่มี เจตนารมณ เพื่อการจ ายเงิ น
คาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใน
หนวยบริการในชวงนอกเวลาราชการและ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานนอกหนวยบริการหรือ
ตางหนวยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการไปในทางมิชอบหรือมีการทุจริต 

๑. การเบิกจายเงิน พตส. 

๒. คาตอบแทนไมทําเวชปฏิบัติ 

ต. คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

๔. คาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในหนวย
บริการในชวงนอกเวลาราชการ ฯลฯ 

 

 

 



ประเภท นยิาม ตัวอยางที่เปนรูปธรรม 

4. ขัดแยงกับ
เจาหนาที/่
หนวยงานของรัฐ 

การที่ผูรองเรียนหรือผูเสียหายของหนวยงาน
รองเรียนเจาหนาที่หรือหนวยงานเกี่ยวกับ 
การกระทําการใดๆที่มีผลกอใหเกิดความ
เสียหายอยางใด อยางหนึ่ง ตอผูรองเรียนหรือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ปฏิบัติการใดที่สอไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 

5. การมีพฤติกรรม
ที่เขาขาย
ผลประโยชนทับ
ซอน 

การที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการใดๆตาม
อํานาจหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวมแตกลับ
เขาไปมีส วนได เสียกับกิจกรรมหรือการ
ดําเนินการที่เอื้อผลประโยชนใหกับตนเอง
หรือพวกพอง ทําใหมีการใชอํานาจหนาที่
เปนไปโดยไมสุจริตกอใหเกิดผลเสียแกภาครัฐ 

เจาหนาที่ของรัฐเขามีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือ
ทางออมเพื่อประโยชนของตนเองหรือบุคคลอื่นซ่ึงเปน
การขัดกัน ระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน
สวนรวม 

 

3. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต 

     ๑. ใชถอยคําหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย 

๑) ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/แจงเบาะแสชัดเจน 

๒) วัน เดือน ปของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส 

๓) ขอเท็จจริงหรือพฤติการณของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูลขอเท็จจริง 

หรือชี้ชองทางแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่/หนวยงาน ชัดแจงเพียงพอที่สามารถดําเนินการ

สืบสวน/สอบสวนได 

๔) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล(ถามี) 

     2. ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปนเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวที่เสียหายตอ

บุคคลอ่ืนหรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

     ๓. เปนเรื่องท่ีผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีตางๆของ

เจาหนาท่ีหนวยงาน 

     ๔. เรื่องรองเรยีน/แจงเบาะแสท่ีมีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดในการ

ดําเนินการตรวจสอบหาขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบขอมูลและเก็บเปนฐานขอมูล 



     ๕. ไมเปนคํารองเรียนที่เขาลักษณะดังตอไปนี้ 

๑) คํา รองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมแลวหรือเปนเรื่องที่ศาลไดมีคําพิพากษา

หรือคําสั่งที่สุดแลว 

๒) คํา รองเรียน/แจงเบาะแส ที่เกิดจากการโตแยงสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกันนอกเหนือจาก

หลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไวพิจารณาหรือไมเปนเรื่องเฉพาะ

กรณ ี

๔. ชองทางในการแจงเรื่องรองเรียน 

๑. กรณีผูรับบริการตองการแจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงงงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ี

หนวยงานสามารถแจงผานทางชองทางตางๆดังนี้ 

 ๑.๑ ติดตอดวยตนเอง โดยผูรับบรกิารสามารถขอรับแบบฟอรมแจงขอรองเรียนไดท่ี เจาหนาท่ีประจํา

ศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลศรีบุญเรือง เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการ

กําหนด) ตั้งแตเวลา 0๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

๑.๒ ทางไปรษณีย โดยจาหนาซองถึง ศูนยรับเรื่องราวรองเรียนโรงพยาบาลศรีบุญเรือง เลขที่ 106 

หมู 7ตําบลเมืองใหม อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู 39180 

๑.๓ ทางโทรศพัท หมายเลข 042 353443-5 เวลา ๑๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.ทุกวันเวลาราชการ 

๑.๔ กลองรับความคดิเห็นภายในโรงพยาบาลศรีบุญเรือง 

๑.๕ รองเรียนทาง Facebook โรงพยาบาลศรบีุญเรือง 

๒.การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหาขอรองเรียนรองทุกขและการแจงผูรองเรียน/รองทุกขทราบ 

๒.๑ กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ 

เพื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 

๒.๒ ขอรองเรียน/รองทุกข ท่ีเปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน การ

จัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทําบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพื่อสั่งการ

หนวยงานที่เก่ียวของ 

๒.๓ ขอรองเรียน/รองทุกข ท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีบุญเรืองดําเนินการประสาน

หนวยงานภายนอกที่เก่ียวของเพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองในการแกไขปญหาตอไป 

 ๒.๔ ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความโปรงใส

ของหนวยงาน ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ 

เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบตอไป 

 



 

5. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องรองเรียนทั่วไป 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

โรงพยาบาลศรีบุญเรือง (15 วัน) 

ประสานงานหนวยงานที่รับผดิชอบ 

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจรงิ 

สิ้นสุดการดําเนินการ 

รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

สิ้นสุดการดําเนินการ 

รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

สิ้นสุดการดาํเนินการ 

รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

ยุติ ไมยุติ 

1. รองเรียนดวยตนเอง 

2. รองเรียนผานเว็บไซต 

โรงพยาบาลศรีบุญเรือง 

3. รองเรียนทางโทรศพัท 

042-353443-5 

4. รองเรียนทาง Facebook 

โรงพยาบาลศรีบุญเรือง 



6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนทั่วไปของหนวยงาน 

 6.1 จัดตั้งศูนย / จุดรับขอรองเรียนท่ัวไปของประชาชน 

 6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ศูนย 

 6.3 แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งโรงพยาบาลศรบีุญเรืองเพื่อความสะดวกในการประสานงาน 

7. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนทั่วไปจากชองทางตางๆ 

 ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนทั่วไป ที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ โดยมี

ขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังน้ี 

 

ชองทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับขอ
รองเรียนทั่วไปเพื่อประสาน

หาทางแกไขปญหา 

หมายเหต ุ

รองเรยีนดวยตนเอง  

ณ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

โรงพยาบาลศรีบุญเรือง 

ทุกครั้งที่มีการรองเรียน ภายใน 1 วันทําการ  

รองเรยีนผานเว็บไซต  

โรงพยาบาลศรีบุญเรือง 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ  

รองเรยีนทางโทรศัพท  
042-353443-5 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ  

รองเรยีนทาง Facebook ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ  

 

 

 

 

 



๘. การบันทึกขอรองเรียน 

 ๘.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียนทั่วไป โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพท

ติดตอ เรื่องรองเรยีนท่ัวไป และสถานที่เกิดเหตุ 

๘.๒ ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียนทั่วไป ลงสมุดบันทึกขอรองเรียน

ทั่วไป 

 

๙. การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหาขอรองเรียนทั่วไป และการแจงผูรองเรียนทั่วไปทราบ 

 ๙.๑ กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ

เพื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 

๙.๒ ขอรองเรียนทั่วไป ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน การ

ใหบริการผูปวย การประพฤติของเจาหนาที่ เปนตน จัดทําบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพื่อสั่งการ

หนวยงานที่เก่ียวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ 

 ๙.๓ ขอรองเรียนทั่วไป ท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีบุญเรืองใหดําเนินการประสาน

หนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหาตอไป 

 ๙.4 ขอรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความไม

โปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงาน

ที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรยีนทราบ ตอไป 

 

10. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 

 ใหหนวยงานที่เก่ียวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทําการ เพื่อเจาหนาที่ศูนยฯ 

จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป 

๑๑. การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 

๑๑.๑ ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนทั่วไป ใหผูบริหารทราบทุกเดือน 

๑๑.๒ ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรยีนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการจัดการขอ

รองเรียนทั่วไป ในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา องคกร ตอไป 

๑๒. มาตรฐานงาน 

การดําเนินการแกไขขอรองเรียนท่ัวไปใหแลวเสรจ็ภายในระยะเวลาที่กําหนด กรณีไดรับเรื่องรองเรียน

ทั่วไป ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงพยาบาลศรีบุญเรืองดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องให

หนวยงานที่เก่ียวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียนทั่วไป ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน ทําการ 

 

 

 



๑๓. การติดตามประเมินผลของกระบวนการ 

๑.กรณหีนวยงานไดรับเรื่องรองเรียนที่ไดจากการปฏิบัติงานหรือใหบริการของเจาหนาที่ตาม

ชองทางตางๆไดกําหนดใหหนวยงานรีบสงเรื่องดังกลาวไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียนตางๆ เพื่อ

ดําเนินการตอไป รวมถึงการตอบสนองเรื่องรองเรียนตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน 

๑๕ วัน 

๒.การรายงานผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับเรื่องรองเรียน

ตางๆจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมวิเคราะหปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข

เสนอตอผูอํานวยการโรงพยาบาลศรบีุญเรืองทุก ๖ เดือน 

 

๑๔. จัดทําโดย 

ศูนยรับเรื่องราวรองเรียนท่ัวไป โรงพยาบาลศรีบุญเรือง 

-หมายเลขโทรศพัท 042-353443-5 

-เว็บไซต http://www.sbr-hospital.go.th/sbrhospital/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทะเบียนรับเรื่องราวรองทุกขทั่วไป โรงพยาบาลศรีบุญเรือง 
 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ที่อยู วันที่ เรื่องที่รองทุกข – 
รองเรียน 

หมายเหต ุ

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


