
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงาน 

หรือการบริการของเจาหนาที่ 
ประจําป พ.ศ. 2563 

   
 
 

โรงพยาบาลพราว 
จังหวดัเชียงใหม  



   

 

 

คํานํา 

   โรงพยาบาลพราว  อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม มีการทํางาน ตามนโยบายการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพื่อดําเนินงานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริม และคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.  2560-2564) เพื่อใชเปน

เครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคี เครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

คอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนานํา 

กลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว ไปสูเปาหมายเดียวกัน คือความสําเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สําคัญในการ ประสาน ติดตามหนวยงานที่เก่ียวของ

เก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน เปนไปตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. 2552 ตั้งอยูบนพื้นฐาน ของหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดทบทวนคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่อง

รองเรียนการปฏิบัติงานหรือการบริการของเจาหนาที่ เพื่อเปนวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับ

กระบวนการจัดการเรื่องราวรองทุกข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หวังเปนอยางย่ิงวา คูมือการ

ปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการบริการของเจาหนาที่ ดานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ จะเปนประโยชนสําหรับหนวยงานและบุคลากรผูปฏิบัติงานที่จะนําไปเปนมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน จัดการเรื่อง รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางมีคุณภาพ 

          คณะกรรมการรบัเรื่องราวรองเรียน รองทุกข 

            โรงพยาบาลพราว  จังหวัดเชียงใหม 

                      27  ธันวาคม 2562 
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คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน รองทุกข 

โรงพยาบาลพราว  จังหวัดเชียงใหม  ประจําป พ.ศ. 2563 
 

หลักการและเหตุผล 
 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยเรื่องหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได
กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
งานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการ
ปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราว รองทุกข 
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป 

 

การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข โรงพยาบาลพราว  จังหวัดเชียงใหม 
 

เพื่อใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนาบําบัด

ทุกข บํารุงสุข ตลอดจนดําเนนิการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความ

รวดเรว็ประสบผลสาํเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งเพ่ือเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต หรือไมไดรับความเปน

ธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โรงพยาบาลพราว จึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขึ้น ซึ่งในกรณี

การรองเรียนเก่ียวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดชื่อผูรองเรยีน เพื่อมิใหผู

รองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน 

สถานที่ตั้ง 
 

 ตั้งอยูท่ี  181  หมู 4  ตําบลเวียง  อําเภอพราว  จังหวัดเชยีงใหม 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 

 เปนศนูยกลางในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับเรื่อง

ปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน 

วัตถุประสงค  
 

1) เพ่ือใหบุคลากรผูเกี่ยวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ดาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบไดอยางมปีระสิทธิภาพ  

2) เพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีสอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย ที่
เก่ียวของกับการรับเรื่องราวรองทุกข อยางครบถวนและมปีระสิทธิภาพ  

3) เพ่ือเปนหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงาน 
ใหม พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการ ให



๒ 

 

สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน  

4) เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส 
 

คําจํากัดความ  

ผูรับบริการ หมายถึง ผูปวยและประชาชนทั่วไป  ที่มารับบริการและติดตอประสานงานที่โรงพยาบาล

พราว 

ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออมจาก

การดําเนินการของโรงพยาบาลพราว 

การจัดการเรื่องรองเรียน หมายถึง ความครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรยีน/รองทุกข/

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 

ผูรองเรียน/รองทุกข หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดสวนเสียที่มาติดตอราชการผานชองทาง

ตางๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถาม

หรือการรองขอขอมูล 

ชองทางการรบัขอรองเรียน/รองทุกข หมายถึง ชองทางตางๆ ท่ีใชในการรบัเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

เชน ติดตอดวยตนเอง , ติดตอผานทางโทรศัพท , เวปไซด , เวปเพจ Face Book , ตูแดง ( ตูรับความคิดเห็น ) 

สวนราชการ หมายถึง สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ 

หนวยงานอ่ืนของรัฐที่อยูในกํากับของราชการ ฝายบริหาร แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ 

รัฐวิสาหกิจ  

ผูบริหาร หมายถึง ผูท่ีมีอํานาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนตางๆ เพื่อใหเรื่องรองเรียน/ แจงเบาะแส

ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบไดรับการแกไขและ/หรือเปนท่ียุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนา ระบบรองเรยีน/

แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหเกิดประโยชนสูงสุด  

เรื่องรองเรียน หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของเจาหนาที่ ของ

รัฐที่เก่ียวของกับกระทรวงสาธารณสุข เชน การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และ

จรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจาง ใน

สวนราชการของกระทรวงสาธารณสุข การบรรจุแตงตั้งขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง ขอเสนอแนะ 

และ/หรือขอคิดเห็นตางๆ 

การดําเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสตั้งแตตนจนถึงการไดรบัการ แกไข

หรือไดขอสรปุ เพื่อแจงผูรองเรียนกรณีท่ีผูรองเรยีนแจงชื่อ ที่อยูชัดเจน 

ระยะเวลาในการเปดใหบริการ 
 เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแต 08.30 น – 16.30 น. 
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
โรงพยาบาลพราว จังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
รองเรยีนดวยตนเอง 

รองเรยีนผานโทรศัพท 053 475271 

 

รองเรียนผานระบบอินเตอรเนต  
 เวปไซด , Facebook  โรงพยาบาลพราว 

รองเรียนผานศูนยดํารงธรรม 

ประสานหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

โรงพยาบาลพราว 

                   ( 15 วัน) 

ยุตเิรื่องแจงผูรองเรียน/รอง

ทุกขทราบ 

สิ้นสุดการดําเนินการรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

ไมยุติเรื่องแจงผูรองเรยีน/รอง

ทุกขทราบ 

รองเรยีนผานทางจดหมาย/ ไปรษณียบัตร 

ตูรับเรื่องรองเรยีน 

ยุติ ไมยุติ 

นางสาวนิภาพร  เข่ือนคาํ 
คณะกรรมการรับเรื่องรองเรยีน 
************************ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรยีน/รองทุกข ของหนวยงาน 
  -การจัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียน/รองทุกข ของประชาชน 
  -จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข 
  -แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งสาํโรงพยาบาลพราว  เพื่อความสะดวกในการประสานงาน 
 
การรับและตรวจสอบขอรองเรียน/รองทุกข จากชองทางตางๆ 

 ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน รองทุกข ที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ โดย

มีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

ชองทาง 

ความถี่ในการ

ตรวจสอบ

ชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับขอ

รองเรียน/รองทุกขเพื่อ

ประสานหาแนวทางแกไข 

หมายเหต ุ

รองเรียนดวยตนเอง ณ ศูนยรับ

เรื่องราวรองทุกขโรงพยาบาลพราว 

ทุกครั้งที่มีการ

รองเรียน 
ภายใน 1 วันทําการ 

 

รองเรยีนผานเว็ปไซด/Facebook  

โรงพยาบาลพราว 
ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ 

 

รองเรยีนทางโทรศพัท 
053 475271 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ  

รองเรยีนผานตูรับความคิดเห็น 

(ตูแดง) 
ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ 

 

รองเรียนผานทางจดหมาย 

ไปรษณียบัตร 
ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ 

 

รองเรียนผานศูนยดํารงธรรมอําเภอ/

จังหวัด/สาํนักนายกรัฐมนตรี 
เมื่อไดรับแจง ภายใน 1 วันทําการ 

 

การบันทึกขอรองเรียน 

  กรอกแบบฟอรมขอรองเรียน/รองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทติดตอ 

เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานที่เกิดเหตุ 

 ทุกชองทางมีการรองเรียน เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรยีน/รองทุกข ลงสมุดบันทึกขอรองเรียน /รอง

ทุกข 

 

 
 



๕ 

 

การประสานหนวยงานเพื่อแกไขปญหาขอรองเรียน รองทุกข และการแจงผูรองเรียน รองทุกขทราบ  

1.  กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสารเจาหนาที่ที่เก่ียวของ  

     เพ่ือใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 

2. ขอรองเรียน/รองทุกข ท่ีเปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน 

ระบบบริการ  พฤติกรรมบริการ  ฯลฯ เปนตน จัดทําบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพ่ือสั่ง

การหนวยงานที่เก่ียวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

3. ขอรองเรียน/รองทุกข ท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลพราว  ใหดําเนินการประสาน

หนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหาตอไป 

4. ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความไมโปรงใส

ในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยัง

หนวยงานที่รบัผิดชอบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป 
 

การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 

 ใหหนวยงานที่เก่ียวของรายงานผลการดาํเนนิงานใหทราบภายใน 15 วัน เพื่อเจาหนาที่ศนูยฯ จะได

แจงใหผูรองเรยีนทราบ ตอไป 
 

การรายงานผลการดําเนินการใหผูบรหิารทราบ 

1.  ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดขอรองเรยีน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบทุกไตรมาส 

2.  ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการจัดการ 

     ขอรองเรยีน/รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใหเปนแนวทางในการแกไข ปรบัปรุง 

พัฒนาองคกรตอไป 
    

มาตรฐานงาน 

 1.  การดําเนินการรองเรียน รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 2.  กรณีไดรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงพยาบาลพราว ดาํเนินการ

ตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน รองทุกข ใหแลว

เสร็จภายใน 20 วันทาํการ 
 



๖ 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

แบบฟอรม 

แบบฟอรมใบรับแจงเหตุรองราวรองเรียน/รองทุกข 
แบบคํารองทุกข/รองเรียน (ดวยตนเอง)                 (แบบคํารองเรียน 1) 

 

ที่ โรงพยาบาลพราว 
 

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

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลพราว 
 

  ขาพเจา……………………………….......……………………………อายุ…..……ปอยูบานเลขที่….........…
หมู……..…ตําบล……………...………………อําเภอ…………………………..จังหวัด…………………………….......….................
โทรศพัท………...…………….....……..อาชีพ………………………………………..ตําแหนง……………………....…………………
เลขที่บัตรประชาชน……………………………………ออกโดย……………………..………….วันออกบัตร………………......... 
บัตรหมดอายุ………………………….........………….มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียนเพ่ือใหโรงพยาบาลพราว
พิจารณาดาํเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหา เรื่อง....................................................................................... 
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….................................................................................... 
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….................................................................................... 
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….................................................................................... 
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….................................................................................... 
  ทั้งนี้ขาพเจาขอรับรองวาคํารองทุกข/รองเรียนตามขางตนเปนความจริงและยินดีรับผิดชอบ
ทั้งทางแพงและทางอาญาหากจะพึงมี 
 

  โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองทกุข/รองเรียน(ถามี) ไดแก 
1)………………………………………………………………………………………………จํานวน.........................ชุด 
2)………………………………………………………………………………………………จํานวน.........................ชุด 
3)............................................................................................................จํานวน.........................ชุด 
4)............................................................................................................จํานวน.........................ชุด 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
     ลงชื่อ……………………………………………………………………………… 
              (………………………………………………………………….) 
           ผูรองทุกข/รองเรียน 



๘ 

 

แบบคํารองทุกข/รองเรียน (โทรศพัท)                        (แบบคํารองที่ 2) 

ที่ โรงพยาบาลพราว 
     วันที่ ………………เดือน………………………….พ.ศ…………………….. 
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลพราว 
 

  ไดรับคํารองทุกข/รองเรยีนจากคุณ……………………………………...............……………อายุ………ป 
บานเลขที่………….…หมู……..…ตําบล…………………..………อําเภอ…………..…......……จังหวัด……………………...........
โทรศพัท………………….................………..อาชีพ………………………………..ตําแหนง………………....……………………….. 
มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียนเพื่อใหโรงพยาบาลพราว  พิจารณาดาํเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหา
เรื่อง………………………………………………………………………………………….............................................…................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
โดยขออาง……………………………………………………………………………………………………………………........……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...............……………………………………………………………..…………………………………….เปนพยานหลักฐานประกอบ 
 

  ทั้งนี้ขาพเจาขอรับรองวาคาํรองทุกข/รองเรียนตามขางตนเปนความจริงและเจาหนาท่ีไดแจง
ใหขาพเจาทราบแลวหากเปนคํารองท่ีไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได 
 

 
     ลงชื่อ……………………………………………เจาหนาท่ีผูรบัเรื่อง 

                        (………………………......……………….) 
                 วันที่ …....…เดือน……………….พ.ศ……………    

            เวลา………….......………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

แบบแจงการรบัเรื่องรองทุกข/รองเรียน               (ตอบขอรองเรียนที่ 1) 

 

ที่ ชม 0032.301 /(เรื่องรองเรียน)/..............                  โรงพยาบาลพราว  ตาํบลเวียง  
                                                                                       อาํเภอพราว   จังหวัดเชียงใหม 

              
 

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

เรื่อง ตอบรบัการรบัเรื่องรองทุกข/รองเรยีน 
 

เรียน ……………………………………………………………….. 
 

ตามที่ทานไดรองทกุข/รองเรียนผานศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลพราว จังหวัดเชียงใหม โดยทาง 
( ) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย ( ) ดวยตนเอง ( ) ทางโทรศพัท( ) อื่น............................................................. 
ลงวันท่ี....................................... เก่ียวกับเรื่อง....................................................................................……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………นั้น 
        โรงพยาบาลพราว  ไดลงทะเบียนรบัเรื่องรองทุกข/รองเรียนของทานไวแลวตามทะเบียนรับเรื่อง เลข
รับที่........................................ลงวันที่................................และโรงพยาบาลพราว  ไดพิจารณาเรื่องของทาน
แลวเห็นวา 
                        ( ) เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของโรงพยาบาลพราว  และไดมอบหมายให
................................................................................เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ 
                        ( ) เปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของโรงพยาบาลพราว และไดจัดสงเรื่องให
........................................................................................ซึงเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เก่ียวของดําเนินการ
ตอไปแลวท้ังนี้ ทานสามารถติดตอประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีกทางหนึ่ง 
                        (  )  เปนเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว ตาม 
กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอใหทานดําเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป 
 

จึงแจงมาเพื่อทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 

                                    

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

 

                      แบบแจงผลการดําเนินการตอรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน          (ตอบขอรองเรียน 2) 
 

ที่ ชม 0032.301 /(เรื่องรองเรียน)/..............                  โรงพยาบาลพราว  ตาํบลเวียง  
                                                                                       อาํเภอพราว   จังหวัดเชียงใหม 

              
 

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

 
 

เรื่อง แจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรยีน 
 

เรียน ……………………………………………………………….. 
 

อางถึง หนังสือโรงพยาบาลพราว  ท่ี ชม 0032.301 / (รองเรียน) /..............ลงวันท่ี....................................... 
 

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

       ๓................................................................................................................................... 
ตามทีโ่รงพยาบาลพราว (ศูนยรับเรื่องรองเรยีน) ไดแจงตอบรบัการรับเรื่องรองทุกข/รองเรยีนของ

ทานตามท่ีทานไดรองทุกข/รองเรยีนไว ความละเอียดแจงแลว นั้นโรงพยาบาลพราว ไดรับแจงผลการ
ดําเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานที่เก่ียวของตามประเด็นท่ีทานไดรองทุกข/รองเรียนแลวปรากฏขอเท็จ 
จริงโดยสรุปวา…………………………………………………………………………............……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................................…………… 
...........................................................................................................................................................…………… 
...........................................................................................................................................................…………… 
...........................................................................................................................................................…………… 

 
 
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้ 
ทั้งนี้หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย 
 

จึงแจงมาเพื่อทราบ 
 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 



๑๑ 

 

 
 
 
 


