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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 

สำหรับหนวยงานในราชการบรหิารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ชื่อหนวยงาน  : กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  :      2   ธันวาคม 256๓ 
หัวขอ: ขออนุญาตเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบนัผานทางเว็บไซตฯ ของหนวยงาน 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

    - หลักเกณฑข้ันตอนการแกไขปญหาในกรณีที่มีการรองเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของ

เจาหนาที่  

Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหต ุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 

                                                                    
                  (นางเรืองศิริ  ไกรคง)                                  (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
      ตำแหนง พยาบาลวิชาชพีชำนาญการพิเศษ             ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันท่ี...๒……. เดือน..ธันวาคม. พ.ศ. 2563..           วันที่.....๒…..... เดือน..ธันวาคม.. พ.ศ. ..2563.. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
คูมือการปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียน 

 
 
 
 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข การจัดการขอรองเรียน 
 

 

 
เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 

โรงพยาบาลวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 
 

  



 
 

คำนำ 
 

 คูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรองเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลวัดโบสถ 
จัดทำข้ึนเพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผาน
ศูนยรับเรื่องรองเรียนของโรงพยาบาลวัดโบสถ โดยมีวัตถุประสงคใหมีการดำเนินการที่แตกตางจากคูมือ
ปฏิบัติการรับเรื่องรองทั่วไป เพ่ือเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐมีชองทางใน
การดำเนินการรองเรียนและไดรับการตอบสนองตอขอรองเรียนอยางเหมาะสม ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเปน ศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ  ทั้งนี้การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ จึงตองมี ข้ันตอน/
กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกันเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน 
   

 
 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข 
โรงพยาบาลวัดโบสถ  



 
 

 

สารบัญ 
 
วัตถุประสงค ขอบเขต คำจำกัดความ        ๑ 

ประเภทเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส        3 

    - ประเภทเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส        3 

    - หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  4 

ขั้นตอนการดำเนินการ          5 

    - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         5 

    - ผังขั้นตอนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6 

การวิเคราะหระดับขอรองเรียน         7 

การแจงกลับผูรองเรียน และการประสานหนวยงานภายนอก     8 

การประสานผูท่ีเกี่ยวของในหนวยงานเพื่อดำเนินการแกไข / ปรับปรุง     8 

การประสานศูนยรับขอรองเรียน กรณีขอรองเรียนระดับ 3      9 

ติดตามประเมินผลและรายงาน         9 

บรรณานุกรม           11 

ภาคผนวก           12 

   แบบคำขอรองเรียน (ดวยตนเอง) (แบบคำรองเรียน ๑)       

   แบบคำขอรองเรียน (โทรศัพท) (แบบคำรองเรียน ๒)       

   แบบแจงการรับเรื่องรองเรียน (ตอบขอรองเรียน 1)       

 แบบแจงผลการดำเนินการตอเรื่องรองเรียน (ตอบขอรองเรียน 2)        
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คูมือปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

1.วัตถุประสงคขอบเขต และคำจำกัดความ 
1.1 วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหเกิดกระบวนการดำเนินงานจัดการขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแยกจากการ
จัดการขอรองเรียนเรื่องทั่วไป เพ่ือใหเจาหนาที่ของรัฐมีความตระหนักและปฏิบัติหนาท่ีอยางตรงไปตรงมา  
ไมเลือกปฏิบัติตอผูรับบริการรายใดรายหนึ่ง และสงเสริมความโปรงใสของการดำเนินงานของโรงพยาบาลวัด
โบสถ 
 
1.2 ขอบเขต 
 คูมือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมข้ันตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หนวยงานรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ การบันทึกขอรองเรียน การวิเคราะหระดับขอ
รองเรียน การแจงกลับผูรองเรียน การประสานผูที่เก่ียวของในหนวยงานเพ่ือดำเนินการแกไข / ปรับปรุง การ
ประสานศูนยรับขอรองเรียนของโรงพยาบาลการประสานหนวยงานภายนอก การติดตามผลการแกไข / 
ปรับปรุง เพ่ือแจงกลับใหผูรองเรียนทราบ และการรายงานผลการจัดการขอรองเรียน  
 
1.3 คำจำกัดความ 

 เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหมายถึง เรื่องรองเรียนการดำเนินงานเก่ียวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของหนวยงาน โดยมีผูรองเรียนหรือแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ในโรงพยาบาล รวมถึงมีผูใชบริการหรือผูมีสวนไดเสียยื่นเรื่องรองเรียนตอหนวยงานอ่ืน และไดสง
ตอมายังโรงพยาบาล โดยเรื่องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ อาจจะเปนเรื่องรองเรียนหรือแจง
เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของปงบประมาณที่ผานมาแลว หรือ จะเปนเรื่องที่มีการดำเนินการใน
ชวงเวลาปงบประมาณปจจุบันก็ได 

 การรองรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง การรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพ่ือดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ผานชองทาง3ทาง อันไดแก 

 1.  ยื่นเรื่องรองเรียนมายังที่ตั้งโรงพยาบาลวัดโบสถ โดย 
  - หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน) 
  - บัตรสนเทห (ไมลงชื่อผูรองเรียน) 
  - หนวยงานราชการอ่ืน เชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
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 การรองเรียนกระทำผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การรองเรียนกลาวหาวาเจาหนาท่ีของรัฐ ไดแก
ขาราชการพลเรือนสามัญ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทำความผิด 
ทางวินัย โดยมีการฝาฝนขอหามหรือขอปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบไดกำหนดไววาเปนความผิดทางวินัยและ
ไดกำหนดโทษไว ทั้งนี้ อาจเปนทั้งเรื่องเก่ียวกับงานราชการหรือเรื่องสวนตัว 

 ผูรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทำอันมิชอบดานการทุจริตคอรรัปชั่น มีสิทธเิสนอ
คำรองเรียน/แจงเบาะแสตอโรงพยาบาลวัดโบสถ ได 

 หนวยรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 หนวยงานดำเนินการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง งานบริหารงานทั่วไป หรือหนวยงานที่
เก่ียวของกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 การดำเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสตั้งแตตนจนถึงการไดรับการแกไข
หรือไดขอสรุป เพ่ือแจงผูรองเรียนกรณีท่ีผูรองเรียนแจงชื่อที่อยูชัดเจน 

 
  



 
 

3 

 
2. ประเภทเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส 
 

 2.1 ประเภทเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส 
 

ประเภท นิยาม ตัวอยางที่เปนรูปธรรม 
1) การบริหารจัดการ การที่สวนราชการดำเนินการดานการ 

บริหารจัดการโดยเปดเผย โปรงใส และ
เปนธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและ
ผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะดำเนินการ 
และประโยชนระยะยาวของราชการที่จะ
ไดรับประกอบกนั 

1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณ 
รองเรียนโดยกลาวหาผูบริหาร เจาหนาที่
ของหนวยงานมีพฤติกรรมสอในทางไมสุจริต
หลายประการ 
2. การบริหารงานพัสดุ รองเรยีนโดย
กลาวหาวาผูเก่ียวของในการจัดซื้อจัดจางมี
พฤติกรรมสอในทางไมโปรงใสหลายประการ 
3. การบริหารงานบุคคล รองเรียนโดย 
กลาวหาวาผูบริหาร และผูเก่ียวของ
ดำเนินการเก่ียวกับการแตงตัง้ การเลื่อน 
ตำแหนง การพิจารณาความดีความชอบ 
และการแตงตั้งโยกยาย ไมชอบธรรม 

2) วินัยขาราชการ กฎ ระเบียบตางๆ ที่วางหลักเกณฑ 
ขึ้นมาเปนกรอบควบคุมใหขาราชการ 
ปฏิบัติหนาที่ และกำหนดแบบแผนความ
ประพฤติของขาราชการ เพื่อให 
ขาราชการประพฤติปฏิบตัิหนาที่ราชการ
เปนไปดวยความเรียบรอย โดยกำหนดให
ขาราชการวางตัวใหถูกตอง และเหมาะสม
ตามพ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และประมวลจริยธรรม
ขาราชการกำหนดไว 

การไมปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติวาดวย
วินัยขาราชการตามที่กฎหมายกำหนด 
ฯลฯ 

3) คาตอบแทน การจายเงินคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ มีเจตนารมณเพ่ือการ
จายเงินคาตอบแทนสำหรับเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานในหนวยบริการในชวงนอกเวลา
ราชการ และเจาหนาที่ที่ปฏบิัตงิานนอก
หนวยบริการ หรือตางหนวยบรกิารทั้งใน
เวลาราชการและนอกเวลาราชการ ไป
ในทางมิชอบหรือมีการทุจริต 

1. การเบิกจายเงิน พตส. 
2. คาตอบแทนไมทำเวชปฏบิัต ิ
3. คาตอบแทนปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 
4. คาตอบแทน อสม. 
5. คาตอบแทนสำหรับเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานในหนวยบริการในชวงนอกเวลา
ราชการฯลฯ 

4) ขัดแยงกับ
เจาหนาที่/ 
หนวยงานของรัฐ 

การที่ผูรองเรยีนหรือผูเสียหายของ 
หนวยงาน รองเรยีนเจาหนาที่หรือ 
หนวยงานเก่ียวกับการกระทำการใดๆ 
ที่มีผลกอใหเกิดความเสียหายอยางใด 
อยางหนึ่ง ตอผูรองเรียนหรือโรงพยาบาล
วัดโบสถ 

ปฏิบัติการใดที่สอไปในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
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 2.2 หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2.2.1 ใชถอยคำหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย 
   1) ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/แจงเบาะแสชัดเจน 

  2) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส 
   3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องที่รองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล
ขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางแจงเบาะแส เก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี/หนวยงาน ชัดแจงเพียงพอที่สามารถ
ดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได 
   4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี) 
  2.2.2 ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาว
ที่เสียหายตอเจาหนาที่หรือโรงพยาบาลวัดโบสถ หรือบุคคลภายนอก 
  2.2.3 เปนเรื่องที่ผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หนาที่ตางๆ ของเจาหนาที่โรงพยาบาลวัดโบสถ 
  2.2.4 เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสท่ีมีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูล
เพ่ิมเติมไดในการดำเนินการตรวจสอบหาขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปนขอมูล 
และเก็บเปนฐานขอมูล 
  2.2.6 ไมเปนคำรองเรียนที่เขาลักษณะดังตอไปนี้ 
   1)  คำรองเรียน/แจงเบาะแส ที่เปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหระบุหลักฐานพยาน
แวดลอมชัดเจน และเพียงพอที่จะทาการสืบสวนสอบสวนตอไปได ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
22ธันวาคม 2551 จึงจะรับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง 
   2)  คำรองเรียน/แจงเบาะแสที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องที่ศาลไดมีคำ
พิพากษาหรือคำสั่งท่ีสุดแลว 
   3) คำรองเรียน/แจงเบาะแสที่อยูในอำนาจหนาที่ของหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือองคกรอิสระที่กฎหมายกำหนดไวเปนการเฉพาะ เวนแตคำรองจะระบุวาหนวยงานดังกลาวไมดำเนินการ
หรือดำเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนาทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
   4) คำรองเรียน/แจงเบาะแส ที่เกิดจากการโตแยงสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ วาจะรับไว
พิจารณาหรือไมเปนเรื่องเฉพาะกรณ ี
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3.ขั้นตอนการดำเนินการ 
 เริ่มจากศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลวัดโบสถ รับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและ
ประพฤติชอบ จากชองทางการรองเรียนของศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลวัดโบสถ ลงทะเบียนรับเรื่องใน
สมุดคุมรับเรื่องรองเรียน คัดแยกหนังสือวิเคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและ
ประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ พิจารณาสั่งการ สง
เรื่องใหหนวยงานที่เก่ียวของดำเนินการหรือมอบหมายใหงานบริหารงานทั่วไป แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวน แลวรายงานผลใหผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ พิจารณาสั่งการ และแจงผู
รองทุกข/รองเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู/หนวยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องตนภายใน 15วัน รับรายงานและติดตาม
ความกาวหนาผลการดำเนินงานจากหนวยงานที่เก่ียวของ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอผูอำนวยการ
โรงพยาบาลวัดโบสถ เก็บขอมูลในสมุดคุมเรื่องรองเรียน เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห จัดทำรายงาน
สรุปผลการวิเคราะหเสนอผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ (รายเดือน/รายป) แลวงานบริหารงานทั่วไปเก็บ
เรื่อง 

 
 3.1 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
  (1) เจาหนาทีผู่ที่ไดรับการแตงตั้ง รับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติชอบ 
จากชองทางการรองเรียนของโรงพยาบาลวัดโบสถ  ชองทาง ดังตอไปนี้ 
   1.  ยื่นเรื่องรองเรียนถึงโรงพยาบาลวัดโบสถ โดย 
    - หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน) 
    - บัตรสนเทห (ไมลงชื่อผูรองเรียน) 
    - หนวยงานราชการอ่ืน เชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
  (2) เจาหนาที่ผูที่ไดรับการแตงตั้ง ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมเรื่องรองเรียน 
  (3) เจาหนาที่ผูที่ไดรับการแตงตั้ง คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียน/แจง
เบาะแสดานการทุจริตและประพฤติชอบ 
  (4) เจาหนาทีง่านบริหารงานทั่วไปสรุปความเห็นเสนอหรือเสนอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอรองเรียนและจัดทำหนังสือถึงผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ พิจารณาลงนาม 
  (5) เจาหนาทีง่านบริหารงานทั่วไปสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการ  
  (6) เจาหนาทีง่านบริหารงานทั่วไปแจงผูรองทุกข/รองเรียน (กรณมีีชื่อ/ที่อยู/หนวยงาน ชัดเจน) 
ทราบเบื้องตนภายใน 15 วัน 
  (7) เจาหนาทีง่านบริหารงานทั่วไป งานนิติการ รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการ
ดำเนินงานจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
  (8) เจาหนาทีง่านบริหารงานทั่วไปเสนอผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
  (9) เจาหนาทีง่านบริหารงานทั่วไปเก็บขอมูลในสมุดคุมเรื่องรองเรียน เพ่ือการประมวลผลและ
สรุปวิเคราะห 
  (10) เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไปจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะหเสนอผูบริหาร(รายเดือน/
รายป) 
  (11) เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไปจัดเก็บเรื่อง 
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 3.2  ผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ลำดับ กระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. 

 
(1) ศูนยรับเรื่องรองเรียน รบัเรื่องรองเรียน/ 

แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

10 นาท ี
เจาหนาที่  

ที่ไดรับการแตงตั้ง 

2. 
 

(2) ลงทะเบียนรับในสมุดคุมเรื่องรองเรียน 
 

5 นาท ี
เจาหนาที่  

ที่ไดรับการแตงตั้ง 

3. 

 
(3) คัดแยก/วเิคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานทุจริต 

นำเสนอใหผูอำนวยการโรงพยาบาลวดัโบสถ 
 

30 นาท ี
เจาหนาที่  

ที่ไดรับการแตงตั้ง 

4. 
 

(4) ผูอำนวยการพิจารณาสั่งการ 
 

 
เจาหนาที่งาน

บริหารงานทั่วไป 

5. 

 
(5.1) แจงหนวยงานที่เก่ียวของ  5.2 แจงผูรองเรยีน/แจงเบาะแส 

หรือดำเนินการตามขอสั่งการ   (กรณีมีชื่อที่อยูชัดเจน) 
 

30 นาท ี
เจาหนาที่งาน

บริหารงานทั่วไป 

6. 

 
6.1 รับรายงานผลการดำเนินงาน 6.2  ตดิตามความกาวหนา 
      จากหนวยงานที่เก่ียวของ       ของหนวยงานที่เก่ียวของ 

 

7-15 วัน 
เจาหนาที่งาน

บริหารงานทั่วไป 

7. 
 

(7) สรุปรายงานผลการดำเนินงานจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

1 วัน 
เจาหนาที่งาน

บริหารงานทั่วไป 

8. 
 

(8) เสนอผูอำนวยการโรงพยาบาลฯ พิจารณา 
 

1 วัน 
เจาหนาที่งาน

บริหารงานทั่วไป 

9. 
 

(9) เก็บขอมูลในสมุดคมุเรื่องรองเรียนเพ่ือการสรุปวิเคราะห 
 

30 นาท ี
เจาหนาที่งาน

บริหารงานทั่วไป 

10 

 
(10) จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห 

เสนอผูอำนวยการโรงพยาบาลฯ (รายเดือน/รายป) 
 

1-3 วัน 
เจาหนาที่งาน

บริหารงานทั่วไป 

11. 

 
(11) งานนิติการเก็บเรื่อง 

 
 

1 วัน 
เจาหนาที่งาน

บริหารงานทั่วไป 
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 สัญลักษณที่ใชในการจัดทำ Work Flow 
 

สัญลักษณ คำอธิบาย 

 
 

จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ 
 

  
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 

 
 

การตัดสินใจ เชน การพิจารณาใหความเห็น 
การอนุมัติ เปนตน 

 

 

 
แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 

และการปฏิบัติงาน 
 

 
 

4.  การวิเคราะหระดับขอรองเรียนของโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เจาหนาที่ฯ 

4.1 พิจารณาจำแนกระดับขอรองเรียน แบงตามความงาย – ยาก ดังนี้ 
 ขอรองเรียนระดับ 1 เปนขอคิดเห็น, ขอเสนอแนะ, คำชมเชย, สอบถามหรือรองขอขอมูล 

กลาวคือ ผูรองเรียนไมไดรับความเดือดรอน แตติดตอมาเพ่ือใหขอเสนอแนะ / ใหขอคิดเห็น 
/ ชมเชย / สอบถามหรือรองขอขอมูลของโรงพยาบาลวัดโบสถ  

 ขอรองเรียนระดับ 2 เปนขอรองเรียนเล็ก กลาวคือ ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอนแต
สามารถแกไขไดโดยหนวยงานเดียว 

 ขอรองเรียนระดับ 3 เปนขอรองเรียนใหญ กลาวคือ ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอนไม
สามารถแกไขไดโดยหนวยงานเดียว ตองตองเสนอเรื่องตอผูบังคับบัญชาตอไป (สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก/สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยงานที่เก่ียวของ) 

 ขอรองเรียนระดับ 4 เปนขอรองเรียนนอกเหนืออำนาจโรงพยาบาลวัดโบสถ กลาวคือ ผู
รองเรียนรองขอ ในสิ่งที่อยูนอกเหนือบทบาทอำนาจหนาที่ของโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
 
 
 
 



 
 

8 
 

 
5. การแจงกลับผูรองเรียน กรณีขอรองเรียนระดับ 1 และการประสานหนวยงานภายนอกกรณีขอ
รองเรียนระดับ 4 
เจาหนาที่ฯ 

5.1 ขอรองเรียนระดับ 1  
 เปนขอคิดเห็น, ขอเสนอแนะ, คำชมเชย, สอบถามหรือรองขอขอมูลสามารถรับเรื่องและ

ชี้แจงใหผูรองเรียนรับทราบไดทันที โดยกำหนดระยะเวลาในการตอบขอรองเรียนภายใน 1 วันทำการ 
ยกตัวอยางเชน ผูรองเรียนโทรศัพทเขามาสอบถามเก่ียวกับการรักษาพยาบาลหรือสิทธิที่ใชในการ
รักษาพยาบาล เจาหนาที่ฯ สามารถอธิบายรายละเอียด ขั้นตอน ไดทันที เนื่องจากเปนขอคำถามที่ไม
ซับซอน และโรงพยาบาลวัดโบสถ มีเกณฑการดำเนินงานในเรื่องที่ซักถามอยางละเอียดดีแลว ยกเวน
กรณีที่ผูรองเรียนจัดทำเปนหนังสือสงเขามาที่หนวยงาน เจาหนาที่ฯอาจใชเวลาในการเขียนหนังสือเพ่ือ
ตอบขอมูลสงกลับไปยังผูรองเรียน (ระดับ 1) แตสามารถดำเนินการไดเสร็จสิ้นภายใน 1 วันทำการ เปน
ตน 

5.2 ขอรองเรียนระดับ 4  
เปนขอรองเรียนนอกเหนืออำนาจของโรงพยาบาลวัดโบสถ ใหพิจารณาความเหมาะสมของขอรองเรียน 
โดยเบื้องตนใหชี้แจงทำความเขาใจกับผูรองเรียนเก่ียวกับอำนาจหนาที่การทำงานของโรงพยาบาลวัด
โบสถและแนะนำหนวยงานที่เก่ียวของกับปญหาของ ผูรองเรียนโดยตรง ซึ่งอาจหาหมายเลขโทรศัพทของ
หนวยงานนั้น ๆ ใหแกผูรองเรียน โดยกำหนดระยะเวลาในการตอบขอรองเรียนภายใน 1 วันทำการ ใน
กรณีท่ีผูรองเรียนรองเรียนเปนหนังสือ/จดหมาย/โทรสาร อาจจัดทำหนังสือสงตอไปยังหนวยงานภายนอก
ที่เก่ียวของโดยตรงตอไป โดยกำหนดระยะเวลาในการตอบขอรองเรียนตามความเหมาะสม หรือกรณีที่ผู
รองเรียนจัดทำเปนหนังสือรองเรียนในกรณีเดียวกันมาที่หนวยงาน เจาหนาที่ฯสามารถทำหนังสือตอบ
กลับไปยังผูรองเรียน และจัดทำหนังสือสงตอไปยังหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือพิจารณาดำเนินการในสวนที่
เก่ียวของตอไปได 

 
6. การประสานผูท่ีเกี่ยวของในหนวยงานเพื่อดำเนินการแกไข / ปรับปรุง กรณีขอรองเรียนระดับ 2 
เจาหนาที่ฯ 

6.1 ขอรองเรียนระดับ 2 
  เปนขอรองเรียนเล็ก ใหพิจารณาจัดทำบันทึกขอความสงตอไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือ
ดำเนินการแกไข/ปรับปรุงตอไป โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของใหรับทราบ
ขอมูลกอนจัดทำบันทึกขอความสงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป  ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาในการจัดทำ
บันทึกขอความสงตอไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ ภายใน 1 วันทำการ ยกตัวอยางเชน ผูรองเรียนจัดทำ
หนังสือถึงหนวยงาน รองเรียนเจาหนาที่ของกลุมงานหนึ่ง พูดจาไมสุภาพ อีกทั้งเม่ือขอขอมูลในการ
รักษาพยาบาล เจาหนาที่ก็ไมเต็มใจใหบริการ ทั้งยังพูดในลักษณะตะคอกใสผูรับบริการตลอดเวลา ฯลฯ 
เจาหนาท่ีฯ สามารถโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีถูกรองเรียน พรอมจัดทำบันทึกขอความสงไปยัง
หนวยงานที่ถูกรองเรียน ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงตอไปไดภายใน 1 วันทำการ เปนตน 
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ผูที่เก่ียวของในหนวยงาน 
 6.2  ภายหลังจากไดรับโทรศัพทแจงขอรองเรียนจากเจาหนาที่ฯ หรือไดรับบันทึกขอความจาก
เจาหนาที่ฯ ใหพิจารณาแกไขตามความเหมาะสม และใหสงผลการดำเนินงานแกไข/ปรับปรุง ไปยังผูรองเรียน
โดยตรง และสำเนาผลการดำเนินงานแกไข/ปรับปรุงใหศูนยรับขอรองเรียนทราบภายใน 10 วันทำการ 
ยกตัวอยางจากกรณีขอรองเรียนระดับ 2  ขางตน เม่ือหนวยงานไดรับแจงทางโทรศัพท หรือบันทึกขอความ 
สามารถดำเนินการสอบถามขอเท็จจริงจากเจาหนาท่ีที่ถูกรองเรียน และสอบถามเจาหนาท่ีที่ใหบริการในวัน 
เวลา สถานที่ที่เกิดเรื่องรองเรียนข้ึน หากพบวาเปนจริงหัวหนางาน/ฝาย อาจใชดุลพินิจในการแกไข/ปรับปรุง
ปญหาที่เกิดข้ึนแตกตางกัน แตเมื่อไดแกไข/ปรับปรุงปญหาที่รองเรียนเรียบรอยแลว ใหเจาหนาที่ผูที่เก่ียวของ
ในการจัดการเรื่องรองเรียนในหนวยงาน จัดทำหนังสือแจงกลับไปยัง ผูรองเรียน พรอมสงสำเนาหนังสือแจง
กลับผูรองเรียนไปยังศูนยรับขอรองเรียนของหนวยงานทราบ ภายใน 1๕ วันทำการหลังจากไดรับเรื่อง                   
รองเรียนดวย 

7. การประสานศูนยรับขอรองเรียน กรณีขอรองเรียนระดับ 3 
เจาหนาที่ฯ 
 7.1 ขอรองเรียนระดับ 3 เปนขอรองเรียนใหญ ไมสามารถพิจารณาแกไข/ปรับปรุงไดภายใน
หนวยงาน ใหจัดทำบันทึกขอความสงตอไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ,สำนักปลัดกระทรวง
สาธารณสุขหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ แลวแตกรณี เพ่ือดำเนินการตอไป ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาในการจัดทำ
บันทึกขอความสงตอไปยังศูนยรับขอรองเรียน ภายใน ๖๐ วันทำการ ยกตัวอยางเชน ผูรองเรียนทำหนังสือ
รองเรียนความไมโปรงใสในการเปดซองประกวดราคาการซอมแซมอาคารสำนักงานของหนวยงาน และเคย
รองเรียนกับหนวยงานมาแลวแตหนวยงานไมมีการดำเนินการชี้แจงขอเท็จจริงแตประการใด ทั้งยังทำสัญญา
วาจางบริษัทรับเหมาที่มีราคาแพงกวาผูรองเรียนอีกดวย   

ผูที่เก่ียวของในหนวยงาน 
 7.2 ภายหลังจากไดรับโทรศัพทแจงขอรองเรียนจากศูนยรับขอรองเรียนโรงพยาบาลวัดโบสถ หรือ
ไดรับบันทึกขอความจากศูนยรับขอรองเรียนโรงพยาบาลวัดโบสถ หรือไดรับการสั่งการจากมติที่ประชุมของ
โรงพยาบาลวัดโบสถ ใหพิจารณาแกไขตามความเหมาะสม และใหสงผลการดำเนินงานแกไข/ปรับปรุงไปยังผู
รองเรียนโดยตรง รวมทั้งสำเนาผลการดำเนินงานแกไข/ปรับปรุงใหศูนยรับขอรองเรียนโรงพยาบาลวัดโบสถ 
ทราบ ภายใน ๑0 วันทำการ 

8. ติดตามประเมินผลและรายงาน 
เจาหนาที่ฯ 
 8.1 ภายหลังจากโทรศพัท หรือ สงบันทึกขอความใหหนวยงานที่เก่ียวของดำเนินการแกไข/ปรับปรุง
ขอรองเรียนในระดับ 2 และ ระดับ 3 เรียบรอยแลว ประมาณ ๗ วันทำการ ใหโทรศัพทติดตอความคืบหนาใน
การดำเนินงานแกไขปญหาจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
หนวยงานที่เก่ียวของ 
 8.2 เม่ือไดรับโทรศัพท หรือ บันทึกขอความแจงเรื่องรองเรียนระดับ 2 จากเจาหนาที่ฯ ของศูนยรับ
เรื่องรองเรียน หรือ เรื่องรองเรียนระดับ 3 จากศูนยรับเรื่องรองเรียน ใหพิจารณาดำเนิน การแกไข/ปรับปรุง
ขอรองเรียนแตละกรณตีามความเหมาะสม ภายใน 10 วันทำการ เมื่อดำเนินการแกไข/ปรับปรุงเรียบรอยแลว 
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ใหจัดทำหนังสือตอบกลับขอรองเรียนไปยังผูรองเรียนโดยตรง และสำเนาหนังสือตอบกลับขอรองเรียน (ระดับ 
2) ใหเจาหนาที่ฯ ศูนยรับขอรองเรียน, สำเนาหนังสือตอบกลับขอรองเรียน (ระดับ 3) ใหเจาหนาที่ฯ ศูนยรับ
ขอรองเรียนทราบดวย 
             8.3 รวบรวมขอรองเรียนและการดำเนินการแกไข/ปรับปรุงขอรองเรียนทั้งหมด จัดเก็บในแฟมขอ
รองเรียนของหนวยงานโดยเฉพาะ เพ่ือความสะดวกในการสืบคนและจัดทำรายงานการจัดการ ขอรองเรียนใน
แตละเดือน 

๙.  ผูรับผิดชอบ 
- เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

นางสาวสุรีรัตน  ดวงเตะ   เภสัชกรชำนาญการ    

๑0. เกณฑชี้วัด 
 1.  ขอรองเรียนลดลง  10 % 
 2.  ขอรองเรียนที่ไดรับการตอบสนอง  100% 

๑1.  การประเมินผล 
- รอยละของการจัดการขอรองเรียนลดลง 
- รอยละขอรองเรียนที่ไดรับการตอบสนองครบ 100 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 



 
 

 

บรรณานุกรม 

โรงพยาบาลเพ็ญ. " คูมือปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ." [ระบบออนไลน].
แหลงท่ีมาhttp://www.phenhospital.go.th/index.php/2020/03/10/777/(10มีนาคม 2563). 
 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. "คูมือการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.) SP-MOPH-M001 กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ."[ระบบออนไลน].แหลงที่มาhttp://www.stopcorruption.moph.go.th (10มีนาคม 
2563). 
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                                          แบบคำขอรองเรียน (ดวยตนเอง)                   (แบบคำรองเรียน ๑) 
 

ศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลวัดโบสถ 

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

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

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
                            ขาพเจา....................................................... อายุ.........ป อยูบานเลขที่......... หมูที่........ 
ถนน.................................ตำบล.................................. อำเภอ................................ จังหวดั................................. 
โทรศพัท……..…..………อาชีพ...............................................ตำแหนง................................................................... 
ถือบัตร........................................เลขที่......................................ออกโดย.............................................................                              
วันออกบัตร...................................................................บัตรหมดอายุ.................................................................. 
มีความประสงคขอรองเรียน เพื่อใหโรงพยาบาลวัดโบสถ พิจารณาดำเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหาในเรื่อง
.................................................................................................................................................…….......................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
. 

                            ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคำรองเรียนตามขางตนเปนจริง และยินดรีับผิดชอบทั้ง 
ทางแพงและทางอาญาหากจะพึงมี 

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ) ................................................ 
              (..............................................) 
                         ผูรองเรียน 
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(แบบคำรองเรียน ๒) 
แบบคำขอรองเรียน (โทรศัพท) 

 
                    ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
                                โรงพยาบาลวัดโบสถ 

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

เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 
                            ขาพเจา........................................................ อายุ.........ป อยูบานเลขที่......... หมูที่........ 
ถนน.................................ตำบล.................................. อำเภอ................................ จังหวดั................................. 
โทรศพัท……..…..………อาชีพ...............................................ตำแหนง.................................................................... 
มีความประสงคขอรองเรียน เพื่อใหโรงพยาบาลวัดโบสถ พิจารณาดำเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหาในเรื่อง
..............................................................................................................................................……..........................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
โดยขออาง............................................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................…….........................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................เปนพยานหลักฐานประกอบ 
 ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคำรองเรียนตามขางตนเปนจริง และ เจาหนาที่ไดแจงให
ขาพเจาทราบแลววาหากเปนคำรองที่ไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได 
 

 
 

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

วนัที่...............เดือน.........................พ.ศ............... 
       เวลา............................... 
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(ตอบขอรองเรียน 1) 
แบบแจงการรับเรื่องรองเรียน 

 
ที่ พล ๐๖๓๒.๓๐๑/...........................                       โรงพยาบาลวัดโบสถ 
                                                                                          ๑๓๕  ม.๑  ถ.พิษณุโลก - เดนชัย 
                                                                                         อ.วัดโบสถ  จ.พิษณุโลก ๖๕๑๖๐ 

                                                            วันท่ี ...........เดือน........................... พ.ศ. ................... 

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องรอง 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อางถึง ......................................................................ลงวันที.่............................................................................... 

ตามที่ทานไดรองเรียน ผานศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลวัดโบสถ 
โดยทาง  (  )  หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย  (  )  ดวยตนเอง  (  )  ทางโทรศัพท  (  )  กลองรับความคิดเห็น               
(  )  website ของหนวยงาน (http:// www.watbothosp.go.th)  (  )  อื่นๆ 
........................................................... 
ลงวันที่....................................... เก่ียวกับเรื่อง..................................................................................................... 
…………………………………………................................................................…………………………………………………นั้น 

โรงพยาบาลวัดโบสถ  ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนของทานไวแลว 
ตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับที่................................................ลงวันที่...........................................................และ 
โรงพยาบาลวัดโบสถ ไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา 

                        (  )  เปนเรื่องที่อยู ในอำนาจหนาท่ีของ โรงพยาบาลวัดโบสถและไดมอบหมาย
ให……………………............................................................................เปนหนวยตรวจสอบและดำเนินการ 
                        (  )  เปนเรื่องที่ไมอยูในอำนาจหนาท่ีของ โรงพยาบาลวัดโบสถ และไดจัดสงเรื่องให
........................................................................................ซึงเปนหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่เก่ียวของดำเนินการ
ตอไปแลวทั้งนี้  ทานสามารถติดตอประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีกทางหนึ่ง 
                        (  )  เปนเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว ตาม 
กฎหมาย ................................................................................................ จึงขอใหทานดาเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
โทร. ๐ ๕๕๓๖ ๑๐๗๙ โทรสาร ๐ ๕๕๒๙ ๑๗๒๗  
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(ตอบขอรองเรียน 2) 
แบบแจงผลการดำเนินการรองเรียน 

 
ที่ พล ๐๖๓๒.๓๐๑/...........................           
                                  โรงพยาบาลวัดโบสถ 
                                                                                          ๑๓๕  ม.๑  ถ.พิษณุโลก - เดนชัย 
                                                                                          อ.วัดโบสถ  จ.พิษณุโลก ๖๕๑๖๐ 

                                                            วันท่ี ...........เดือน........................... พ.ศ. ................... 

เรื่อง แจงผลการดาเนินการตอเรื่องรองรองเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อางถึง หนังสือ โรงพยาบาลวัดโบสถที่ พล ๐๖๓๒.๓๐๑/.................... ลงวันที่........................ 

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

                 ๓. ........................................................................................................................... 
ตามที่ศนูยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลวัดโบสถไดแจงตอบรับการรับเรื่องรองเรียนของทาน

ตามที่ทานไดรองเรียนไว ความละเอียดแจงแลว นั้น 

                     โรงพยาบาลวัดโบสถไดรับแจงผลการดาเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานที่เก่ียวของตาม
ประเด็นที่ทานไดรองเรียนแลว ปรากฏขอเท็จจริงโดย
สรุปวา…………………………………...……………………………………………………….…..……………………………………………… 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้ 

ทั้งนี้ หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
โทร. ๐ ๕๕๓๖ ๑๐๗๙ โทรสาร ๐ ๕๕๒๙ ๑๗๒๗  

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 

สำหรับหนวยงานในราชการบรหิารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ชื่อหนวยงาน : กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  :      2   ธันวาคม 2563 
หัวขอ: ขออนุญาตเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบนัผานทางเว็บไซตฯ ของหนวยงาน 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

     - หลักเกณฑขั้นตอนการแกไขปญหาในกรณีที่มีการรองเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหต ุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 

                                                                       
                  (นางเรืองศิริ  ไกรคง)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ)์ 
      ตำแหนง พยาบาลวิชาชพีชำนาญการพิเศษ            ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันท่ี...2……. เดือน..ธันวาคม. พ.ศ. 2563..           วันที่.....๒…..... เดือน..ธันวาคม.. พ.ศ. ..2563.. 
 

 

 

 

 

 



  บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ  กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลวัดโบสถ โทรศัพท 055-061079 ตอ 100             
ที ่ พล ๐6๓๒.307 /13      วันที ่    4 มีนาคม  ๒๕๖4                . 

เรื่อง รายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนทั่วไป และรองเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข โรงพยาบาลวัดโบสถ สรุปรายงานผลการดำเนินงานดานขอ
รองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลวัดโบสถ ระหวางวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖3 – ๕ มีนาคม ๒๕๖4 ไมพบขอรองเรียนเรื่องทั่วไปและไมพบขอรองเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิ
ชอบรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

                                                                         
                                          (นางเรืองศิริ  ไกรคง)                                                                  
                                     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
 

                             ทราบ 
 

                                                        
                                          (นางสาวพิมพพรรณ ปนโพธิ์) 
                                        ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 

 

 

 

 



หลักฐานแสดงชองทางในการรองเรียนที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยงาย สะดวกและไมสิ้นเปลืองคาใชจาย 
 

ชองทาง ภาพประกอบ 
รองเรียนดวยตนเอง ณ ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รอง

ทุกข โรงพยาบาลวัดโบสถ 
 

 
 

รองเรียนผานเว็บไซด โรงพยาบาลวัดโบสถ 

 



หลักฐานแสดงชองทางในการรองเรียนที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยงาย สะดวกและไมสิ้นเปลืองคาใชจาย 

ชองทาง ภาพประกอบ 
รองเรียนทางกลองรับขอความและโทรศัพท 

โทร. ๐ ๕๕๓๖ ๑๐๗๙ 
 

 
 

  

 
 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563 

สำหรับหนวยงานในราชการบรหิารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ชื่อหนวยงาน  : กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  :      4  มีนาคม 2564 
หัวขอ : สรุปผลการดำเนินงานเรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รายละเอียดขอมูลรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนทั่วไป และเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบตามเอกสารแนบ 
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหต ุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 

                                                                    
                  (นางเรืองศิริ  ไกรคง)                                  (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
      ตำแหนง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ            ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันท่ี...4……. เดือน..มีนาคม. พ.ศ. 2564..           วนัที่.....4…..... เดือน..มีนาคม.. พ.ศ. ..2564.. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


