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คำนำ 
 

   คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนทั่วไป และรองเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ
โรงพยาบาลเนินมะปราง จัดทำขึ้นเพื่อเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรยีน ผานศนูย
รับเรื่องรองเรียนของโรงพยาบาลเนินมะปราง ทั้งในเรื่องรองเรียนทั่วไปและรองเรียนเรื่องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึด
ประชาชนเปน ศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดี
ของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ  ท้ังนี้การ
จัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการและความ
คาดหวังของผูรับบริการ จึงตองมีขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงาน      ที่ชัดเจนและเปน
มาตรฐานเดียวกัน 
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บทนำ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปน ศูนยกลาง เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตองานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมี ข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจาเปน มี
การปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการ อานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง
ความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการ สม่ำเสมอ                

จึงไดจัดทำคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนท่ัวไป และรองเรียนเรื่องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลเนินมะปราง เพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๒. วัตถุประสงคการจัดทำคูมือ 
๑. เพ่ือใหความคิดเห็น/คำรองเรียนของผูรับบริการ และคำรองเรียนดานการจัดซื้อจัดจาง ไดรับการ

ตอบสนองที่เหมาะสมและ นำไปสูการปรับปรุงงานใหดีขึ้น 
๒. เพ่ือเพ่ิมความไวในการรับรูปญหาและเกิดการตอบสนองที่รวดเร็ว และเหมาะสม 
๓. เพ่ือเปนแนวทางข้ันตนในการเจรจาตอรองไกลเกลี่ย เพื่อปองกันการฟองรอง 
๔. เพ่ือสรางความตระหนักใหแกหนวยงาน และเจาหนาที่ทุกระดับไดสนใจและทบทวน ขอรองเรียนที่

เกิดขึ้นซ้ำ ๆ 

ระบบการจัดการเรื่องรองเรียน 
 ๑. ขอบเขต 

รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูรับบริการ  หรือแบบสอบถามความพึงพอใจตอ
การบริการ  หรือแบบรายงานขอรองเรียนของผูรับบริการ/การทุจริตและประพฤติมิชอบ นำมาสูการ
วิเคราะหขอมูล  นำสงใหผูเกี่ยวของดำเนินการตอบสนอง/แกไขขอรองเรียน  และนำเขาสูการทบทวนใน
คณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

๒. คำจำกัดความ 
  ๒.๑. ขอรองเรียน  หมายถึง  คำรองเรียนจาก  ผูปวย  ญาติ  ผูรับบริการ  ทั้งบุคลากรภายนอก  
และ บุคลากรภายใน ท่ีไมไดรับการตอบสนองความตองการหรือความคาดหวัง ทำใหเกิดความไมพึงพอใจ  
และแจงขอใหตรวจสอบ  แกไข  หรือปรับเปลี่ยนการดำเนินการ 
  ๒.๒. ขอเสนอแนะ  หมายถึง  คำรองเพื่อแจงใหทราบ หรือแนะนำ เพ่ือการปรับปรุงระบบการ
บริการสิ่งแวดลอม และอื่น ๆ ของโรงพยาบาล 
  ๒.๓. ผูรองเรียน หมายถึง  ผูปวย  ญาติ  ผูรับบริการ,ประชาชนทั่วไป,เจาหนาที่รพ., องคกรภาครัฐ,
ภาคเอกชน,ผูมีสวนไดสวนเสียตลอดจนผูติดตอมายังโรงพยาบาล ผานชองทางตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงค 
ครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การสอบถาม หรือรองขอขอมูล    
  ๒.๔. ชองทางรับเรื่องรองเรียน หมายถึง ชองทางที่สามารถรับ/สงเรื่องรองเรียนได ประกอบดวยตู
รับเรื่องรองเรียน ศูนยรับเรื่องรองเรียนงานประชาสัมพันธ หนังสือถึงผูอำนวยการโรงพยาบาล รองเรียนดวย
ตนเอง รองผานทาง  web site  และชองทางอ่ืน ๆ เชน  ผานสื่อ 
  ๒.๕. การจัดการขอรองเรียน หมายถึง การจัดการในเรื่อง  ขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น / 
คำชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล 
  ๒.๖. การเจรจาตอรอง ไกลเกลี่ยข้ันตน หมายถึง การท่ีทีมเจรจาตอรองฯ ของหนวยงาน เจรจาไกล
เกลี่ยเฉพาะหนากอน  เมื่อพบเหตุการณที่มแีนวโนมที่จะฟองรองหรือรองเรียน 



 
 

๓.  ระดับความรุนแรงและการตอบสนองตอเรื่องรองเรียน 
 

ระดับ นิยาม ตัวอยางเหตุการณ 
ระยะเวลาการ

ตอบสนองตอเร่ือง
รองเรียน 

ผูรับผิดชอบ 

1 ขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะ 

ผูรองเรียนไมไดรับความเดือดรอน แตติดตอมา
เพ่ือใหขอเสนอแนะ / ใหขอคิดเห็น / ชมเชย / ใน

การใหบริการ 

การเสนอแนะเก่ียวการใหบริการสถานที่ของโรงพยาบาล ไมเกิน 1 วนั 
ทำการ 

หนวยงาน 

2 ขอรองเรียน
เรื่องเล็ก 

ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอน  แตมีการพูดคยุและ
สามารถแกไขไดโดยหนวยงานเดียว 

- การรองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมการใหบริการของ
เจาหนาที่ในหนวยงาน 

- การรองเรียน เก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของ
หนวยงาน 

ไมเกิน 1 วัน 
ทำการ 

หนวยงาน 

3 ขอรองเรียน
เรื่องใหญ 

- ผูรองเรียนไดรับความ 
เดือดรอน มีการโตแยงเกิดข้ึน  ไมสามารถแกไข
ไดโดยหนวยงานเดียวตองอาศัยทีมไกลเกลี่ย
และอำนาจของคณะกรรมการบริหารในการ
แกไข 

- เร่ืองที่สรางความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของ
โรงพยาบาล 

- การรองเรยีนคุณภาพการบริการของหนวยงาน 
- การรองเรยีนพฤติกรรมบริการของเจาหนาที ่
- การรองเรียนเก่ียวกับความผิดวินัยรายแรงของเจาหนาที่

โรงพยาบาล 
- การรองเรยีนความไมโปรงใสของการจักซื้อจัดจาง 
- การรองเรียนผานสื่อสังคมออนไลน  ไดแก  Face book, 

E mail, Website , กระทูตาง ๆ เปนตน 

ไมเกิน 1 วัน 
ทำการ 

- ทีมไกลเกลี่ย 
- คณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาล 

4 การฟองรอง ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอน  และรองเรียนตอ
สื่อมวลชน หรือ ผูบังคับบญัชาระดับจังหวัด   

หรือมีการฟองรองเกิดขึ้น 

- การรองเรยีนคุณภาพการบริการของหนวยงาน 
- การรองเรยีนพฤติกรรมบริการของเจาหนาที ่
- การรองเรยีนเก่ียวกับความผิดวนิัยรายแรงของรพ. 
- การรองเรยีนความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง 
- การเรียกรองใหโรงพยาบาลชดเชยคาเสียหายจากการ

ใหบริการที่ผิดพลาด (ม. 41) 

ไมเกิน 1 วัน 
ทำการ 

- ทีมไกลเกลี่ย 
- คณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาล 



 
 

๔. นโยบายปฏิบัติ 
 ๔.๑.  จัดตั้งคณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน มีหนาที่รับเรื่องราวรองเรียน / ฟองรอง บริหารจัดการขอ

รองเรียน  รวมถึงการใหคำปรึกษา  แนะนำ ประสานงานดำเนนิการ  ตรวจสอบขอมูล  ขอเท็จจริง
เบื้องตนและจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือนำเสนอพิจารณาใน
การปรับปรุงเชิงระบบตอไป 

 ๔.๒.  จัดต้ังคณะกรรมการเจรจาไกลเกลี่ยโดยมีหนาที่กำหนดนโยบายในการเจรจาไกลเกลี่ยดาน
สาธารณสุขดวยสันติวิธี กำกับและติดตามประเมินผล รวมท้ังไกลเกลี่ยกรณีพิพาท / ขอขัดแยง ที่
เกิดขึ้นในหนวยงาน 

 ๔.๓.  กำหนดใหมีชองทางการรับเรื่องขอรองเรียน 
      ๑)  ตูรับเรื่องราวรองเรียน 
      ๒)  รองเรยีนผานทางจดหมายถึงผูเก่ียวของ เชน ผูอำนวยการโรงพยาบาล 
      ๓) รองเรียนดวยตอนเอง กรณีไมมีหนังสือรองเรียนใหมีการบันทึกรายละเอียดการรองเรียน    
          พรอม  ชื่อ - นามสกุล  ลงลายมือชื่อ  พรอมที่อยู  เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได 
      ๔) รองเรียนทางโทรศัพท ใหมีการบันทึกรายละเอียดการรองเรียน พรอม ชื่อ - นามสกุล ที่อยู  
          เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได 
      ๕) รองเรียนผานทาง Internet / Intranet ให ผูดแูลระบบ รวบรวมขอมูล 
              ๖) รองเรียน ทางสื่อ สิ่งพิมพ / สื่อมวลชน ใหงานประชาสัมพันธ รวบรวมขอมูล สงงานศูนยคุณภาพ 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
     หนวยงาน  
       ๑.  หัวหนาหนวยงานที่ไดรบัเรื่องรองเรยีน จากทุกชองทาง 

 กรณีทั่วไป แกปญหาทันที เพ่ือลดการฟองรองและใหผูรับบริการรูสึกพึงพอใจ 

 กรณีที่เกิดข้ึนซ้ำกันบอยครั้ง  และมีจำนวนมากใหวิเคราะหสาเหตุสำคัญ  และปรับปรุง
ระบบที่เก่ียวของ  เพื่อปองกันไมใหเกิดซ้ำ 

 กรณีที่เปนเหตุการณรุนแรง มีแนวโนมที่จะมีการฟองรองเกิดข้ึน เชน  อุบัติการณทาง
คลินิกที่รุนแรง  เหตุการณไมพึงพอใจ เหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอชื่อเสียงของ
โรงพยาบาล  เปนตน ใหผูท่ีประสบเหตุการณในหนวยงานประสานไปท่ีทีมไกลเกลี่ยใหมา
ดำเนินการเจรจาเพ่ือยุติขอขัดแยง  และไกลเกลี่ยเพื่อลดการฟองรอง 

      ๒. มีการทบทวนคำรองเรียนทุกวัน 
      ๓. รายงานผลการดำเนินการมาใหคณะกรรมการ ภายในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการบริหาร   
         ความเสี่ยง 
 
 
     
  



 

  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

๑. รับและสงขอมูล/เรื่องรองเรียน ใหหนวยงานเพ่ือแกไขปรับปรุงผานผูอำนวยการโรงพยาบาล 
๒. ดำเนินการพิจารณาแบงระดับความรุนแรง  คัดแยกขอมูล  ประเภทเรื่อง ตรวจสอบขอมูลขอเท็จจริง 
๓. บันทึก/สรุปขอมูลการรองเรียน  ผลการปรับปรุงท่ีไดรับจากหนวยงาย  และจัดทำรายงานตอ   

คณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน เพ่ือพิจารณาดำเนินการตอไป 
     คณะกรรมการเจรจาไกลเกลี่ย 

๑. ใหการชวยเหลือเบ้ืองตนทันที กรณีที่มีปญหาขอขัดแยง และหรือมีแนวโนมจะเกิดขอรองเรียน /
ฟองรองเพ่ือหาชองทางประนีประนอม แกไขปญหา  หรือยุติขอขัดแขง 

๒. กรณีเรื่องรองเรียน / ฟองรองที่ไมสามารถยุติไดในระดับหนวยงาน หรือใหคณะกรรมการดำเนินการ 
สืบสวนขอเท็จจริงกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

๓. ดำเนินการเจรจาไกลเกลี่ย ตามขั้นตอนและกระบวนการจนสมารถยุติได 
๔. จัดทำรายงานความเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องที่รองเรียนเสนอตอคณะกรรมการรับเรื่อง

รองเรียน และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
     คณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน  
 ๑.  รับเรื่องรองเรียน 
 ๒.  บันทึกขอรองเรียนผานระบบ  Data center ของ สปสช. 
 ๓.  ประสานงานที่เก่ียวของทั้งหนวยงานภายใน  และหนวยงานภายนอก 
 ๔.  ใหคำปรึกษาแนะนำเรื่องการใชสิทธิ  การรักษาแกผูรับบริการและประชาชน 
 ๕.  จัดบอรดประชาสัมพันธแนวทางแกไขตามขอรองเรียน 
 ๖.  ประสานงานทะเบียนราษฎรในการตรวจสอบความถูกตองของผูมารับบริการ 
 ๗.  งานรับเงนิชวยเหลือเบื้องตนมาตรา  ๔๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 
 

แผนผังข้ันตอนการดำเนินการเรื่องรองเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แกไขได 

แกไขได 

แกไขได 

แกไขได 

การรับความคิดเห็น/ขอรองเรียนจากผูรับบริการ 

- คนหาผูประสบปญหาในการรับบริการ 
- การรบัฟงคำขอรองเรยีนของผูรบับริการโดยตรง 

- รองเรียนดวยตนเอง 
- รองเรียนผานเว็บไซดของโรงพยาบาล

เนินมะปราง 
http://www.npkhealth.go.th/  

- รองเรียนทางโทรศัพท 055399055-6
ตอ 3007 หรือ 4008 

- รองเรียนผาน Facebook 
 

การสอบถามความคิดเหน็ 
คำรองเรียนจากผูรับบริการ 

ผูพบเห็นดำเนินการตอบสนอง 
หรอืแกไขเฉพาะ 

แจงหัวหนาฝาย/  
หัวหนางานเพ่ือแกไขปญหา 

 

ทีมไกลเกล่ีย 
 

แจงผูอำนวยการ 
โรงพยาบาล 

 

ปรึกษานิติกร  สสจ. 
และรายงานนพ.สสจ. 

 

บันทึกในแบบบันทกึ 
เร่ืองรองเรยีน 

สรุปรายงานความคิดเห็น  
คำรองเรียนของผูรับบริการ
ทุกเดือน  2 รอบคือ รอบ 9 
เดือน และรอบ 12 เดือน 

เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารรพ. 

นำสงแบบบนัทึกเรื่องรองเรียน / 
ความคิดเหน็ใหกับเลขานุการ 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง
ภายใน 1 วัน  

เพื่อใหดำเนินการตามแนวทางการ
จัดการความเสีย่งตอไป 
และนำเสนอขอมูลตอ 

คณะกรรมการบรหิารตอไป 

แกไขไมได 

แกไขไมได 

แกไขไมได 

แกไขไมได 

การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 
ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรายงานผลการดำเนินการใหทราบ

ภายใน 5 วันทำการเพื่อเจาหนาท่ีศูนย ฯ  
จะไดแจงผูรองเรียนใหทราบตอไป  

 



๖. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล  ผูปวยและญาติ รวมทั้งผูที่มีสวนไดสวนเสีย 

๗. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ   
 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรยีน ที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติ
ตามที่กำหนด ดังนี้ 
 

ชองทาง 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบชองทาง 
ระยะเวลาดำเนินการรับขอรองเรียน          

เพื่อประสานหาทางแกไขปญหา 
รองเรยีนดวยตนเอง ณ ศูนยรับเรื่อง
รองเรยีน โรงพยาบาลเนนิมะปราง 

ทุกครั้งที่มีการ
รองเรียน 

ภายใน ๑ วันทำการ 

รองเรยีนผานเว็บไซด โรงพยาบาล
เนินมะปราง 

http://nph.plkhealth.go.th 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ 

รองเรียนทางโทรศัพท 
๐ ๕๕๓๙๙๐๕๕-๖  

ตอ ๔๐๐๘ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ 

รองเรียนทาง Face Book ทุกวัน ภายใน ๑ วันทำการ 
 
๘.  การบันทึกขอรองเรียน 

๘.๑. กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน  โดยมีรายละเอียด ชื่อ – สกุล ที่อยู หมายเลข โทรศัพทติดตอ  
เรื่องรองเรียน และสถานที่เกิดเหตุ 

๘.๒. ทุกชองทางที่มีการรองเรียน  เจาหนาที่ตองบันทกึขอรองเรียน ลงสมุดบันทึกขอรองเรียน  

๙. การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหาขอรองเรียน และการแจงผูรองเรียนทราบ 
๙.๑. กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อให

ขอมลูแกผูรองขอไดทันที 
๙.๒. ขอรองเรียน ที่เปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงานและระบบบริหารจัดการ

การจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน แจงผูรับผิดชอบจัดทำบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพ่ือสั่งการ
หนวยงานที่เก่ียวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศพัทแจงไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ 

๙.๓. ขอรองเรียน  ท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเนินมะปรางใหผูรับผิดชอบดำเนินการ
ประสานหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหาตอไป 

๙.๔. ขอรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรยีนทำหนังสือรองเรียนความไมโปรงใสใน
การจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทำบันทึกขอความเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือดำเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป 

 
 

๑๐.  การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน   
  ใหหนวยงานที่เก่ียวของรายงานผลการดำเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทำการ เพื่อเจาหนาที่ศูนยฯ จะ
ไดแจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป 
 



๑๑.  การรายงานผลการดำเนินการใหผูบริหารทราบ    
๑๑.๑. ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน ใหผูบริหารทราบจำนวน ๒ รอบการประเมิน 

คือรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน 
๑๑.๒. ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพ่ือนำมาวิเคราะหการจัดการขอ

รองเรียน ในภาพรวมของหนวยงาน ทั้งขอรองเรียนของการปฏิบัติงานของการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีและระบบบริหารการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานและเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา องคกร ตอไป 

๑๒.  ผูรับผิดชอบ   
- เรื่องรองเรียนท่ัวไป (การปฏิบัติการ/การบริการ) 

๑. นางสาวใกลรุง  เกตุพิจิตร    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   
๒. นางสาวเบญจวรรณ  อินวิเชียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
๓. นายสมหวังซอนงาม    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   

- เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑. นางซอนกลิ่น          นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ   
๒. นายสมพงษ   จารุอภินันท   เภสัชกรชำนาญการ  
๓. นายนพดล    สุริยาภาส    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ      

๑๓. เกณฑชี้วัด 
 1.  ขอรองเรียนลดลงจากปที่ผานมา  10 % 
 2.  ขอรองเรียนท่ีไดรับการตอบสนอง  100 % 

๑๔.  การประเมินผล  
- รอยละของขอรองเรียนลดลง 
- รอยละขอรองเรียนท่ีไดรับการตอบสนองครบ 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 59 บัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข และ
ไดรบัการแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว 

2. พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 
3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (กรณีขาราชการพลเรอืนสามัญ) 
4. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2546 
5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
8. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ. 2537 
9. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ 2556 
10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทกุข พ.ศ. 2552 
12. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0206/ว218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง

หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการ และการสอบสวนเรื่องราว
รองเรียนกลาวโทษซ้ำราชการวากระทำผิดวินัย 

13. กฎ ก.พ. วาดวยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 
14. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
15. พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 
16. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 

  



(แบบคำรองเรียน ๑) 

แบบคำขอรองเรียน (ดวยตนเอง) 
รายงานเลขที่..................../...................... 

วันท่ี.............../................/............... 

แบบบันทึกเรื่องรองเรยีน รองทุกข 

ขอมูลการรับเรื่อง 

ชื่อผูแจง...............................................................ความสัมพันธกับผูรับบริการ...................................................... 

ที่อยู.........................หมูที่...................ถนน...............................................ตำบล.................................................... 

อำเภอ..............................................จังหวัด..........................................โทรศพัท................................................... 

ขอมูลการรับบริการ 

ชื่อผูรบับริการ/ผูปวย..............................................................เลขบัตรประชาชน.................................................. 

สิทธิบัตร       บัตรทอง      เบิกได      ประกันสังคม     ระบุ..................................................... 

หนวยงานท่ีทานไมพึงพอใจ 

 1.ผูปวยนอก   2.หองฉุกเฉิน  3.ผูปวยในชาย  4.ผูปวยในหญิง 

 5.หองคลอด   6.หองฟน   7.ศูนยสุขภาพชุมชน  8.หองเจาะเลือด 

 9.คลินิกเบาหวาน/ความดัน  10.หองบัตร  11.อื่นๆ....................................................................... 

รายละเอียดเรื่องรองเรยีน 
.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

(...................................................................) 

ผูรองเรียน/รองทุกข 

ขอมูลที่ไดรับจะถูกเก็บเปนความลับ  และเสนอตอผูอำนวยการโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลเนินมะปราง  ขอขอบคุณทุกทานท่ีกรุณาใหคำแนะนำ 

เพื่อมาปรับปรุงบริการ 



 

แบบการยืนคาํร้องขอรับเงินชว่ยเหลือเบืองต้น  
 

 หน่วยรับเรอืงร้องเรียน……………...…………….. 

      วันทยีนืคาํร้อง   

…………/……………/…….….… 
 

1. รายละเอียดของผู้รับบริการ 

1.1  ชือ –สกุล……………………………………………………….………………………………………… 

1.2  เลขทีบตัรประชาชน   -     -      -   -  

1.3  สิทธิตาม พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพ      มี        ไม่ม ี

1.4  อาชีพ………………….รายได…้…………… /เดือน   สถานภาพอนื  .............................................. 

(ใหท้ราบถึงภาระทีผูร้บับรกิารจะตอ้งรบัผิดชอบ  เศรษฐานะ) 

………………………………………………………………………………………………………….………. 

   ……...…………………………………………….....……………………………………………………….. 

…………...……………………………………………………………………………………………………. 

  .    ทีอยู่ทีสามารถติดต่อได้

โดยสะดวก…..…………….…………………………………………………..……………...………………

…………………………….. โทรศพัท…์…...……..…….………………….………………………………. 

2. รายละเอียดเกียวกับการเข้ารับการรักษาพยาบาล/การให้บริการ 

    2.1   ชือหน่วยบรกิาร ……………………………………………………………………………….……… 

    2.2   สถานทีตงั ……………………………………………………………...…………………..………… 

    ………….….….……………………………………………………………………………………………. 

    2.3   วนัทีมีความเสียหายเกิดขึนหรือวนัทีทราบความเสียหายทีเกิดขึน …………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………………. 

    2.4   เหตทุีเขา้รบัการรกัษาพยาบาล ………….…………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………………………… 

    2.5   ความเสียหายทีเกิดขึน ไดแ้ก่ … ( บอกเลา่หรือบรรยายถึงเหตกุารณแ์ละความเสียหายต่างๆ  ทีไดร้บั    

            และระบุความตอ้งการ ) ……….........…………………………………..……….……………………. 

    ………………………………………………………………….……………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………….…………………………. 

    ………..…………………………………….……………………………………….……….……………… 

 ………………..…………………………..…………………………………………………………..……….. 

    ………………………………………………………………….…………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………….………………………… 



     

3. รายละเอียดของผู้ยืนคาํร้อง ( ถ้าเป็นบุคคลเดียวกันกับข้อ 1 ไม่ต้องกรอก ) 

3.1 ชือ – สกุล …………………………………………………………………………………...………….. 

3.2 เลขทีบตัรประชาชน    -     -      -   -  

3.3 ความสมัพนัธก์บัผูร้บับริการ …………………………..…………………………………….…………. 

3.4 ทีอยู่ทีสามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวก ….………………….……………….…………………………….. 

    ….………………………………………………………………โทรศพัท…์……..………….…………...… 
 

4. เอกสารหรือหลักฐานทียืนมาพร้อมกับคาํรอ้ง ( ทังของผู้ยืนคาํร้องและผู้รับบรกิาร ) 

 .   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน      

 .   สาํเนาทะเบียนบา้น       

  .   เอกสารทางการแพทยห์รือรายละเอียดขอ้มลู 
         

ลงชอื…………………………………. ( ผูย้ืนคาํรอ้ง ) 

       (……………………………...…….) 

 

5. หนังสอืมอบอาํนาจ  ( ถ้ามีการมอบอาํนาจ ) 
 

 โดยหนงัสือฉบบันีขา้พเจา้ (ชือ – สกุล)……..………………………………………………………… 

ซึงเป็น      ผู้รับบริการ     ทายาท     ผู้อุปการะคุณ    ที ได้ร ับความเสียหายจากการ

รกัษาพยาบาล                                                                                                                     

ของหน่วยบ ริการ…………………………………………………………………………………..……….…

ขอมอบอาํนาจให้ (ระบุชือผูร้บัมอบอาํนาจ)……………………………………………………...เป็นตัวแทน

โดยชอบด้วยกฎหมายแทนข้าพเจ้า   เพือดาํเนินการยืนคาํรอ้งขอรบัเงินช่วยเหลือเบืองต้น   กรณีได้ร ับ     

ความเสียหายทีเกิดจากการรกัษาพยาบาลของหน่วยบริการ 
 

 ข้าพเจ้าผู้มอบอาํนาจ  ขอยอมรับผิดชอบตามทีผู้ร ับมอบอาํนาจได้กระทําไปภายในขอบเขต          

แห่งหนงัสือนีเสมือนดงัขา้พเจา้ไดก้ระทาํไปดว้ยตนเองทกุประการ 

 

ลงชือ……………………………..ผูม้อบอาํนาจ         ลงชอื……………………………..ผูร้บัมอบอาํนาจ 

         (……………………………...…)                               (……………………………...…) 

 

   ลงชอื……………………………..พยาน                   ลงชือ……………………………..พยาน 

         (……………………………...…)      (……………………………...…) 

 



………………………………………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….………………

………………………..…………………………………….……………………………………….……….…

…………………………………..…………………………..…………………………………………………

………..…………..………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………….…………………………………………………………………………………….

………………………………………..…………………………………….……………………………………

….……….……………………………………..…………………………..……………………………………

……………………..……………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..……………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 



 
ศูนยรับเรื่องรองเรียน 

           โรงพยาบาลเนินมะปราง 

วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ................. 
 

เรื่อง ............................................................................................................................................... 

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง 
 
                            ขาพเจา........................................................... อายุ.........ป อยูบานเลขท่ี......... หมูที่........ 
ถนน.................................ตำบล.................................. อำเภอ................................ จังหวัด.................................... 
โทรศพัท……..…..………อาชีพ...............................................ตำแหนง............................................................... 
ถือบัตร..........................................................เลขที่......................................ออกโดย..............................................                              
วันออกบัตร.....................................................................บัตรหมดอายุ.................................................................. 
มีความประสงคขอรองเรียน เพ่ือใหโรงพยาบาลเนินมะปราง พิจารณาดำเนินการชวยเหลือ หรือแกไขปญหาใน
เรื่อง
.................................................................................................................................................……..........................
................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 

                            ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคำรองเรียนตามขางตนเปนจริง และยินดีรับผิดชอบทั้ง 
ทางแพงและทางอาญาหากจะพึงมี 

โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน (ถามี) ไดแก 
๑) ......................................................................................................... จำนวน............ชุด 
๒) ......................................................................................................... จำนวน............ชุด 
๓) ......................................................................................................... จำนวน............ชุด 
๔) ......................................................................................................... จำนวน............ชุด 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ) ................................................ 
                      (..............................................) 
                                  ผูรองเรยีน 
 
 
 
 



(แบบคำรองเรียน ๒) 
แบบคำขอรองเรียน (โทรศพัท) 

       
       ศูนยรับเรื่องรองเรียน 
       โรงพยาบาลเนินมะปราง 

วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ................. 
 

เรื่อง ............................................................................................................................................... 

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาลเนินมะปราง 
 
                            ขาพเจา........................................................... อายุ.........ป อยูบานเลขท่ี......... หมูที่........ 
ถนน.................................ตำบล.................................. อำเภอ................................ จังหวัด.................................... 

โทรศพัท……..…..………อาชีพ...............................................ตำแหนง............................................................... 
มีความประสงคขอรองเรียน เพ่ือใหโรงพยาบาลเนินมะปราง พิจารณาดำเนินการชวยเหลือ หรือแกไขปญหาใน
เรื่อง
.................................................................................................................................................……..........................
................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
โดยขออาง.............................................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................……............................
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................เปนพยานหลักฐานประกอบ 

ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคำรองเรียนตามขางตนเปนจริง แล เจาหนาที่ไดแจงใหขาพเจาทราบ 
แลววาหากเปนคำรองที่ไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได 
 

 
 

ลงชื่อ……………………………………… เจาหนาที่ผูรับเรื่อง 
                (..............................................) 

วันที่...............เดือน.........................พ.ศ............... 
        เวลา............................... 
 
 



 (ตอบขอรองเรียน 1) 
แบบแจงการรับเรื่องรองเรียน 

 
ที่ พล ๐๒๓๒.301........................... 
                           โรงพยาบาลเนินมะปราง 
                                                                               ๓๖๔ ม.๒ ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง 
                                                                               จังหวัดพิษณุโลก  651๙๐ 

                                                            วันที่ ...........เดือน........................... พ.ศ. ................... 

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องรอง 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อางถึง ......................................................................ลงวันท่ี................................................................................ 

ตามที่ทานไดรองเรยีน ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลเนนิมะปราง จ.พิษณุโลก 
โดยทาง  (  )  หนงัสือรองเรียนทางไปรษณีย  (  )  ดวยตนเอง  (  )  ทางโทรศัพท  (  )  กลองรับความคดิเห็น               
(  )  website ของหนวยงาน (http://nph.plkhealth.go.th)  (  )  อื่นๆ ........................................................... 
ลงวันท่ี....................................... เก่ียวกับเรื่อง..................................................................................................... 
…………………………………………................................................................…………………………………………………นั้น 

โรงพยาบาลเนินมะปราง  ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองเรยีนของทานไวแลว 
ตามทะเบียนรบัเรื่อง เลขรับที่................................................ลงวันที่...........................................................และ
โรงพยาบาลเนินมะปราง ไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา 

                        (  )  เปนเรื่องท่ีอยูในอำนาจหนาที่ของโรงพยาบาลเนินมะปราง และไดมอบหมาย
ให……………………............................................................................เปนหนวยตรวจสอบและดำเนินการ 
                        (  )  เปนเรื่องท่ีไมอยูในอำนาจหนาที่ของโรงพยาบาลเนินมะปราง และไดจัดสงเรื่องให
........................................................................................ซงึเปนหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่เก่ียวของดำเนินการ
ตอไปแลวทั้งนี้  ทานสามารถติดตอประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีกทางหนึ่ง 
                        (  )  เปนเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว ตาม 
กฎหมาย ................................................................................................ จึงขอใหทานดาเนินการตามข้ันตอนและ 
วิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน 
โทร. 0 553๙๙๐๕๕-๖  



(ตอบขอรองเรียน 2) 
แบบแจงผลการดำเนินการรองเรียน 

 
ที่ พล ๐๒๓๒.301........................... 
                           โรงพยาบาลเนินมะปราง 
                                                                                ๓๖๔ ม.๒  ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง 
                                                                               จังหวัดพิษณุโลก  65๑๙๐ 

                                                            วันที่ ...........เดือน........................... พ.ศ. ................... 

เรื่อง แจงผลการดาเนินการตอเรื่องรองรองเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อางถึง หนังสือ โรงพยาบาลเนินมะปราง ที่ พล ๐๒๓๒.301.................... ลงวันที่........................ 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. .......................................................................................................................... 
       ๒. ...........................................................................................................................  

                 ๓. ........................................................................................................................... 
ตามที่ศูนยรับเรื่องรองเรยีน โรงพยาบาลเนนิมะปราง ไดแจงตอบรับการรับเรื่อง 

รองเรียนของทานตามท่ีทานไดรองเรียนไว ความละเอียดแจงแลว นั้น 

                     โรงพยาบาลเนินมะปราง ไดรับแจงผลการดาเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของ
ตามประเด็นที่ทานไดรองเรียนแลว ปรากฏขอเท็จจริงโดย
สรุปวา…………………………………...……………………………………………………….…..………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้ 

ทั้งนี้ หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียน 
โทร. 0 553๙๙๐๕๕-๖ 




