
 
 

คู่มือรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     โรงพยาบาลวานรนิวาส 

                                                     กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

 



 
ค ำน ำ 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนรับเร่ืองร้องเรียนของโรงพยำบำลวำนิวำส 

ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยำบำลวำนรนิวำส ท้ังนี้
โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำร รับฟังข้อเสนอแนะและร้องเรียน เพ่ือให้ได้ข้อยุติ มี
ควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพตำมขั้นตอน / กระบวนกำร และแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนท่ี
ชัดเจนเพื่อเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการปฏิบัตงิานรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์โรงพยาบาลวานรนิวาส 

หลักการและเหตุผล 

 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 โดยท่ีเป็นกำรสมควรมีระเบียบว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ เพื่อ
ก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำร และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
ให้เหมำะสมสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 

การจัดตั้งคณะกรรมการรับเร่ืองร้องเรียน 

 เพื่อให้งำนจัดซื้อจัดจ้ำงโรงพยำบำลวำนรนิวำส เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
ตลอดจนด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพรวดเร็ว และปดระสบผลส ำเร็จ อีก
ท้ังเพื่อเป็นกำรป้องกันกำรทุจริต หรือไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี
โรงพยำบำลวำนรนิวำสจึงได้จัดตั้งคณะกรรมกำรเร่ืองร้องเรียนขึ้น 

สถานที่ตั้ง 

 1. หมู่ 9 ต ำบลคอนสวรรค์ อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร 47120 

         โทร. 042-973411 ต่อ 0 โทรสำร. 042-973412 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 เป็นศูนย์กลำงในกำรรับเรื่องร้องเรียน และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร และแก้ไขปญัหำต่ำงๆ 
ท่ีเกิดขึ้นจำกกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโรงพยำบำลวำนรนิวำส 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนรับเร่ืองร้องเรียนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของโรงพยำบำลวำนรนิวำส
ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ ในแนวทำงกำรปฏิบัติงำนท่ีเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

 2. เพื่อให้มั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมำย และ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 



 3. เพื่อให้คณะกรรมกำรเรื่องร้องเรียนโรงพยำบำลวำนรนิวำสใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำน 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน 

ด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียน ท่ีเข้ำมำยังหน่วยงำนตำมช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้ 

ช่องทำง ควำมถี่ในกำรตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียน 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรรับเรื่อง

ร้องเรียน 

หมำยเหตุ 

1.www.hos.wanorn.com ทุกวัน ภำยใน 1 วันท ำกำร  
2.042-9734119 ต่อ 
1103 

ทุกวัน ภำยใน 1 วันท ำกำร  

3.Facebook ทุกวัน ภำยใน 1 วันท ำกำร  
4.ร้องเรียนด้วยตัวเองท่ี
โรงพยำบำลวำนรนิวำส 

วันเวลำรำชกำร ภำยใน 1 วันท ำกำร  

 

การบันทึกการรับร้องเรียน 

 1. กรอกแบบบันทึกรับเรื่องร้องเรียน โดยมีรำยละเอียด ชื่อ – สกุล ท่ีอยู่ หมำยเลข
โทรศัพท์เพ่ือกำรติดต่อกลับ เร่ืองท่ีร้องเรียน 

 2.ทุกช่องทำงท่ีมีกำรร้องเรียน เจ้ำหน้ำท่ีจะต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงแบบบันทึกทุกคร้ัง 

การประสานคณะกรรมการการเรื่องร้องเรียน และหน่วยงานเพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองร้องเรียน และ
การแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 

- กรณีเป็นกำรขอข้อมูลข่ำวสำร ประสำนหน่วยงำนผู้ครอบครองเอกสำร เจ้ำหน้ำท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 

- เรื่องร้องเรียน ท่ีเป็นกำรร้องเรียนเรื่องท่ัวไปเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนจัดท ำบันทึกข้อควำม เสนอไปยังผู้บริหำรเพื่อสั่งกำรหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยเบื้องต้นอำจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 



- กรณี ผู้ร้องเรียนท ำหนังสือร้องเรียนควำมไม่โปร่งใสใน กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เจ้ำหน้ำท่ี
บันทึกข้อควำมเพื่อเสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำรไปยังคณะกรรมกำรเรื่องร้องเรียน 
และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องรับผิดชอบด ำเนินกำรตรวจสอบและแจ้งผลกำรด ำเนินกำร
ต่อผู้ร้องเรียนทรำบ 

 

- เรื่องร้องเรียนท่ีไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบของโรงพยำบำลวำนรนิวำสได้ด ำเนินกำร 
ประสำนหน่วยงำนภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วและถูกต้อง ในกำร
แก้ไขปัญหำต่อไป 

การติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 

          ให้หน่วยงำน หรือผู้รับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำร
ร้องเรียนทรำบภำยใน 5 วันท ำกำร เพ่ือด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบ ต่อไป 

การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

- รวบรวมข้อมูล และรำงำนสรุปกำรด ำเนินกำรเร่ืองร้องเรียน ให้ผู้บริหำรทรำบ 
- สรุปรำยงำนเรื่องร้องเรียนหลังจำกสิ้นปีงำบประมำณ เพื่อด ำเนินกำรจัดท ำกำร

วิเครำะห์กำรเรื่องร้องเรียน ภำพรวมของหน่วยงำนเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไข 
ปรับปรุง พัฒนำองค์กรมำตรฐำน 

- กำรด ำเนินกำรแก้ไขเร่ืองร้องเรียน ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดกรณีได้รับ
เร่ืองร้องเรียน ให้คณะกรรมกำรเร่ืองร้องเรียนด ำเนินกำรตรวจสอบ และพิจำรณำส่ง
เร่ืองให้หน่วยงำนหรือบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ รวมถึงชี้แจงตำม
เร่ืองร้องเรียนให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วันท ำกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขั้นตอนด ำเนินกำรรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทกุข ์

หน่วยงำนรับเร่ืองจำกผู้ร้อง 

ตรวจสอบข้อเทจ็จริงในหน่วยงำน/ประสำนหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง 

แก้ไขไม่ได้ ณ จุดเกิดเหตุ 

ส่งรำยงำนกำรแก้ไขปัญหำให้ศูนยรั์บเร่ือง
ร้องเรียน 

รวบรวมรำยงำนส่งผู้บริหำรทรำบ 

ส่งทมีไกล่เกล่ียข้อร้องเรียน/
ร้องทุกขเ์บือ้งต้น. 

ตรวจสอบข้อเทจ็จริง ณ จุดเกิด
เหต ุ

ทมีไกล่เกล่ียระดับโรงพยำบำล
พจิำรณำแก้ไข/แจ้งผล 

ลงแบบบันทกึกำรรับและแก้ไขข้อ
ร้องเรียน 

กรณีผู้ร้องต้องกำรร้องขอใช้มำตรำ 
41 

หัวหน้ำหน่วยงำนไกล่เกล่ีย/แก้ปัญหำได้ ณ 
จุดเกิดเหตุ 

แก้ไขไม่ได้ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรพัฒนำ
คุณภำพโรงพยำบำลทบทวนหำ

แนวทำงปฏิบัติ 
ส่งอนุกรรมกำรมำตรำ 41 ระดับ
จังหวัด 



แบบฟอร์ม 
 แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุร้องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

                                       แบบค ำร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)                    (แบบค ำร้องเรียน 1) 
 ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยำบำลวำนรนิวำส  

                                                          วันที่ ………………เดือน………………………….พ.ศ…………………….. 
เรื่อง………………………………………………………………................................……………………………………… 
 เรียน  ประธำนคณะกรรมกำรรับเรื่องร้องเรียน  

ข้ำพเจ้ำ……………………………...................……………………………อำยุ………ปี อยู่บ้ำนเลขที่…..…หมู่ที…่…… 
ต ำบล……………………………อ ำเภอ…………………………..จังหวดั……..................………โทรศัพท…์….............………….. 
อำชีพ………………………......................…………....ต ำแหน่ง…………………………………………………………….……………… 
ถือบัตร………...………..............................………………เลขที…่….................................................................…………… 
ออกโดย……….......................….……….วันออกบัตร…………..................……..บัตรหมดอำยุ…………....………………….  

 มีควำมประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพ่ือให้โรงพยำบำลวำนรนิวำส พิจำรณำด ำเนินกำรช่วยเหลือ 
หรือแก้ไขปัญหำ 
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำค ำร้องทุกข์/ร้องเรียนตำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงและยินดีรับผิดชอบ ทั้งทำงแพ่งและ
ทำงอำญำหำกจะพึงมี  

โดยข้ำพเจ้ำขอส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ำมี) ได้แก่ 
1)…………………………………………………………………....................………………………………จ ำนวน.........................ชุด 
2)………………………………………………………………………………....................………………...จ ำนวน.........................ชุด 
3).............................................................................. ...................................................จ ำนวน.........................ชุด 
4)............................................................................... ..................................................จ ำนวน.........................ชุด 
           จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 ลงชื่อ……………………………………………………………………………… 

                                                    (………………………………………………………………….)  
                                                    ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน  

 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
 โทร.042-973413  



             แบบค ำร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทรศัพท์)                                (แบบค ำร้องที่ 2) 
ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยำบำลวำนรนิวำส 
วันที่..………เดือน…………………….พ.ศ…………….. 

เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เรียน ประธำนคณะกรรมกำรรับเรื่องร้องเรียน 

ข้ำพเจ้ำ………………………………………………………อำยุ………ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี…………หมู่ที…่....…… 
ถนน............................ต ำบล……………………………อ ำเภอ………......………จังหวัด…………...........…............ 
โทรศัพท…์…………...……………..อำชีพ……………………………..ต ำแหน่ง………………………………..…………….. 
          มีควำมประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพ่ือให้โรงพยำบำลวำนรนิวำส พิจำรณำด ำเนินกำร 
ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหำ 
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
โดยขออ้ำง................................................................................................................................................  
………………………………………...........………………………………..................................................…….............. 
.................................................................................................................... เป็นพยำนหลักฐำนประกอบ 

ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำค ำร้องทุกข์/ร้องเรียนตำมข้ำงต้นเป็นควำมจริง และเจ้ำหน้ำที่ได้แจ้ง 
ให้ข้ำพเจ้ำทรำบแล้วหำกเป็นค ำร้องที่ไม่สุจริตอำจต้องรับผิดตำมกฎหมำยได้ 
 

ลงชื่อ……………………………………………เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่อง 
                           (……………………………………….) 

                                            วันที่.......……เดือน………..........….…….พ.ศ………........…… 
       เวลำ………………………  
 
 
 
 
 
 

 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
 โทร.042-973413  



                        แบบแจ้งกำรรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน                 (ตอบข้อร้องเรียนที่ 1)  

ที่ สน. 0032/(เรื่องร้องเรียน)/..............            โรงพยาบาลวานรนิวาส 
                                                                                                 อ าเภอวานรนิวาส 

                                                                                               จังหวัดสกลนคร 
                                                                                                        ๔๗๑๒๐ 

   วันที่ ..............เดือน........................... พ.ศ. .......................  
เรื่อง ตอบรับกำรรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  
เรียน ………………………………………………………………..  

          ตำมท่ีท่ำนได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่ำนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร โดยทำง ( ) หนังสือร้องเรียนทำงไปรษณีย์( ) ด้วยตนเอง ( ) ทำงโทรศัพท์                      
( ) อ่ืน................................................................... ................................................................... ......................
ลงวันที่................................... เกี่ยวกบัเรื่อง......…………………………………………..………………………………….... 

      ........................................................................................................................................นั้น  

โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่ำนไว้แล้วตำม ทะเบียนรับ
เรื่อง เลขรับที่........................................ลงวันที่................................และโรงพยาบาลวานรนิวาส ได้
พิจำรณำเรื่องของท่ำนแล้วเห็นว่ำ  

                ( ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของโรงพยาบาลวานรนิวาสและได้มอบหมำย    ให้
...................................................................................เปน็หนว่ยตรวจสอบและด ำเนินกำร 

                ( ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของโรงพยาบาลวานรนิวาส และได้จัดส่งเรื่อง 
ให้............................................................... .........................ซึงเป็นหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้อง 
ด ำเนินกำรต่อไปแล้วทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถติดต่อประสำนงำน หรือขอทรำบผลโดยตรงกับหน่วยงำนดังกล่ำว
ได้อีก ทำงหนึ่ง  

                ( ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมำยบัญญัติขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติไว้เป็นกำรเฉพำะแล้ว ตำม 
กฎหมำย ...................................................................................... จึงขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมข้ันตอนและ 
วิธีกำรที่กฎหมำยนั้นบัญญัติไว้ต่อไป 

 จึงแจ้งมำเพ่ือทรำบ  
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
 โทร.042-973413  



แบบแจ้งผลกำรด ำเนินกำรต่อรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (ตอบข้อร้องเรียน 2) 

 ที่ สน. 0032 /(เรื่องร้องเรียน)/...................            โรงพยาบาลวานรนิวาส 
                                                                                                 อ าเภอวานรนิวาส 

                                                                                               จังหวัดสกลนคร 
                                                                                                        ๔๗๑๒๐ 

 วันที่............เดือน......................พ.ศ. ...................  
เรื่อง แจ้งผลกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เรียน …………………………………………………………..... 
อ้ำงถึง หนังสือโรงพยำบำลก ำแพงเพชร ที่ สน. 0032/(เรือ่งร้องเรียน)/..................ลงวันที่...................... 
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ................................................................................................................. .........................  
                 ๒. ................................................................................................................. .......................... 
                 ๓.............................................................................. ...............................................................  
                 ตำมที่โรงพยาบาลวานรนิวาส(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับกำรรับเรื่องร้องทุกข์/ 
ร้องเรียนของท่ำนตำมที่ท่ำนได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น โรงพยาบาลวานรนิวาส
ได้รับ แจ้งผลกำรด ำเนินกำรจำกส่วนรำชกำร/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมประเด็นที่ท่ำนได้ร้องทุกข์/ 
ร้องเรียนแล้ว ปรำกฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่ำ…………………………………………………………………………………….... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... .............................................................................
..............................................................................................ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้ 
ทั้งนี้หำกท่ำนไม่เห็นด้วยประกำรใด ขอให้แจ้งคัดค้ำนพร้อมพยำนหลักฐำนประกอบด้วย 

      จึงแจ้งมำเพ่ือทรำบ 
 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
โทร.042-973413  



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  

โรงพยาบาลวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561  
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 
ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  
วัน/เดือน/ป  : 30 ธันวาคม 2564  
หัวข้อ : คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)  

1. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที 
 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
 
หมายเหตุ............................................................................................. .................................................................. 
...................................................................................................................... ........................................................
..................................................................................................... .........................................................................   

   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล    ผู้อนุมัติรับรอง  
                   นooนิลเนตร  จกัรชัยน่อาสนนooonvmdffljfdljjfl;wf     ยุทธพงษ์  รัตนจันทร์                                                          
 (นางสาวนิลเนตร  จักรชัย) (นายยุทธพงษ์  รัตนจันทร์) 
 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ             
วันที่  30  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564            วันที่  30  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
  
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                 ณรงค์ฤทธิ์  สหจิตตา 

(นายณรงค์ฤทธิ์  สหจิตตา) 
ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

วันที่  30  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 


