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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลกระสัง   โทร.๐ ๔๔๖๙ ๑๕๐๙  ต่อ  ๑๐๐                                         .                                            

ทีบ่ร ๐๐๓๒.๓๐๑/๑/       วันที ่  ๑๘   มีนาคม   ๒๕๖๒                 . 

เรื่อง  ขออนุญาตน าการก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง   

ด้วย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกระสัง  จัดท าแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence  
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน ในสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หัวข้อ     EB๑๖
หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ซ่ึงได้จัดท า
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดลงนามในเอกสาร และขออนุญาตน าเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 
  
  
 
              (นายดนัย  แป้นทอง) 
                  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 
                                     
 
 
                       (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล) 
                   นายแพทย์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 
  



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ   โรงพยาบาลกระสัง                  โทร. ๐ ๔๔๖๙ ๑๕๐๙  ต่อ ๒๑๐ 

ที ่บร ๐๐๓๒.๓๐๓ / ๗ / ๓๑                      วันที ่   ๑๓    มีนาคม   ๒๕๖๒                         

เรื่อง  ขออนุญาตส่งแผนปฏิบัติการคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยและรับเรื่องร้องเรียน  ประจ าปี ๒๕๖๒   

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง    

  ด้วยคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยและรับเรื่องร้องเรียน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตามEB๑๖) เพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และขออนุญาตเผยแพร่ลงใน
เว็บไซต์ของโรงพยาบาลกระสัง เพื่อให้ประชาชนทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินการเรื่องรองเรียน ให้
เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 

ในการนี้ กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ ขอรายงานดังรายละเอียดตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
      
 
           (นางอรกานต์  โกยสวัสดิ์) 
                         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
       กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยและรับเรื่องร้องเรียน 
 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 
        - เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
  (นายดนัย   แป้นทอง) 
      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
หลักการและเหตุผล 
  ระเบียนกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยที่
เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพ่ือก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
การจัดตั้งคณะท างานรับเรื่องร้องเรียน 
  เพ่ือให้งานการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกระสัง เป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประสบความส าเร็จ อีกท้ังเพ่ือเป็นการ
ป้องกันการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระสัง จึงได้จัด
คณะท างานรับเรื่องร้องเรียน ขึ้น 
สถานที่ปฏิบัติงาน 
  ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลกระสัง อ าเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ ๓๑๑๖๐ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  เป็นศูนย์กลางการรับเรื่องร้องเรียน และให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจาก
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือให้การด าเนินงานรับเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกระสัง มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
  ๒.เพ่ือให้มั่นใจว่าให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ 
  ๓.เพ่ือให้คณะท างานรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลกระสังใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่องทางการ้องเรียน 
  ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน ที่เข้ามายังหน่วยงานตางช่องต่างๆ ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียน 

ระยะเวลาด าเนินการ
เรื่องร้องเรียน 

หมายเหตุ 

Website ทุกวัน ๑วันท าการ  
โทรศัพท์ ทุกวัน ๑วันท าการ  

จดหมาย/หนังสือ ทุกวัน ๑วันท าการ เมื่อได้รับ 
 
การบันทึกการร้องเรียน 
  ๑.กรอกแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมาเลขโทรศัพท์ เพื่อการ
ติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน 
  ๒.ทุกช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกข้อร้องเรียน ลงแบบบันทึกทุกครั้ง 
การประสานคณะท างานรับเรื่องร้องเรียน และหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน และการแจ้งผู้ร้องเรียน
ทราบ 
  ๑.กรณีผู้ ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังคณะท างานรับเรื่องร้องเรียน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับผิดชอบ
ด าเนินการตรวจสอบ และแจ้งผลการด าเนินการต่อผู้ร้องเรียนทราบ 
  ๒.เรื่องร้องเรียนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลกระสัง ให้ด าเนินการ ประสาน
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
การติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 
  ให้หน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องรายงานผลการด าเนินการให้คณะท างานเรื่องร้องเรียน
ทราบ ภายใน ๓ วันท าการ เพ่ือด าเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
  ๑.รวบรวมข้อมูล และรายงานสรุปการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหารทราบ 
  ๒.สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือการด าเนินการจัดท าการวิเคราะห์การ
ร้องเรียน ภาพรวมของหน่วยงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร 
มาตรฐานงาน 
  การด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดกรณีได้รับเรื่องร้องเรียน 
ให้คณะท างานเรื่องร้องเรียนด าเนินการตรวจสอบ และพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการแก้ปัญหา รวมถึงชี้แจงตามเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันท าการ 
 
 
 
 
 



แผนผังแสดงข้ันตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ผู้ร้องเรียน(ประชาชน/ผู้รับบริการ) 
 
 

ช่องทางร้องเรียน 
โทรศัพท์ 044691033 
Website รพ.กระสัง 
จดหมาย/หนังสือ 

 
 

คณะท างานรับเรื่องร้องเรียน 
 
 

กระบวนการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 
 

 
ผิด          มีมูล    ไม่มีมูล 

 
 
รายงานผู้บังคับบัญชา        ไม่ผิด   รายงานผู้บังคับบัญชา  
 
 
แต่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการ        แจ้งผลการด าเนินการ  แจ้งผลการด าเนินการ 
ตามความผิดทางวินัย 
 
 
ด าเนินการทางวินัย 
 
 
แจ้งผลการด าเนินการ 
 
 
 



ขั้นตอนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 
 

       ประชาชนถูกละเมิดสิทธิ 
 

      รับเรื่องร้องเรียน 
 

       พิจารณาแยกประเภทเรื่อง 
     และตอบรับเบื้องต้น 

 
      ประสานหาข้อมูล/ 
     ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 
                                      ยุติได ้

       วิเคราะห์ข้อมูล/พิจารณา/ไกล่เกลีย่ 

        
                    ยุติไม่ได้ 

                                      ยุติได ้     

เสนอคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณา 

  ยุติไม่ได้ 
                       

เสนอคณะกรรมการควบคุมคณุภาพฯ 
พิจารณา 

 
ศูนย์แจ้งผลการพิจารณา 

-แจ้งผู้ร้อง 
-แจ้งหน่วยงาน 

 
ชี้แจงประสานงานไกล่เกลี่ย 

ตามสิทธิประโยชน์ 
 

สรุปรายงานข้อมูล 
 

รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 

กลไกการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ 
 



 
 
 
 

แบบบันทึกหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

เขียนที่......................................................................... 

วันที่............................................................................ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 

เรื่อง  การร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................... ........ 
อายุ.......................ป ีอยู่บ้านเลขท่ี...............................หมู่ที่..... ...........ต าบล/แขวง..................................................... 
อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด....................................................  

  ขอร้องเรียนเรื่อง.............................................................................................................................. 
มีรายละเอียดดังนี้........................................................................................................... ............................................ 
.................................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
      ลงชื่อ..........................................ผู้ร้องเรียน 
            (.........................................) 
     หมายเลขโทรศัพท์................................... 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
หน่วยงาน โรงพยาบาลกระสัง 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง 

ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกระสัง 
วันเดือนปี: ๕  มกราคม ๒๕๖๒ 
หัวข้อ : หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่อวร้องเรียนของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

- คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน 
 

Linkภายนอก: ไม่มี  
หมายเหตุ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 

           พิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล 

        (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล) 

       ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 

วันที่ ๕  มกราคม ๒๕๖๒ 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

          ชัยยง  บุญสอน 

       (นายชัยยง  บุญสอน)   

    ต าแหน่ง ทรัพยากรบุคคล  

วันที่ ๕  มกราคม ๒๕๖๒ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

               ดนัย  แป้นทอง 

           (นายดนัย  แป้นทอง) 

ต าแหนง่ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

วันที่ ๕ มกราคม  ๒๕๖๒ 

 



ล ำดับ กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปำ้หมำย งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนนิกำร ผู้รับผิดชอบ

1 กำรเพิ่มช่องทำงกำรร้องเรียนผ่ำน QR code เพื่อเพิ่มช่องทำงใหผู้้รับบริกำรใหข้้อเสนอแนะ ผู้รับบริกำรที่ต้องกำรใหข้้อเสนอแนะ  - ม.ค.62-ก.ย.62 คณะกรรมกำรรับเร่ืองร้องเรียน

2 กำรใหค้วำมรู้แกค่ณะกรรมกำรรับเร่ืองร้องเรียน เพื่อใหค้ณะกรรมกำรมคีวำมรู้ คณะกรรมกำรจ ำนวน4-5คน เงินบ ำรุง ม.ค.62-ก.ย.62 คณะกรรมกำรบริหำร

3 ตอบข้อร้องเรียนผู้รับบริกำร
เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนทรำบถึงข้อร้องเรียนใหผู้้

ร้องเรียนทรำบ
ผู้ร้องเรียน  - ม.ค.62-ก.ย.62 คณะกรรมกำรรับเร่ืองร้องเรียน

แผนปฏบิตัการการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน

ประจ าปงีบประมาณ 2562
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