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บทนํา 
 

หลักการและเหตุผล 
 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได
กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตองานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเปน มี
การปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการ อํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง
ความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการ สม่ําเสมอ   กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมาตรการ
กระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม และสรางเครือขาย) และพรอมสงเสริม
สนับสนุนใหองคกรมีคานิยมวัฒนธรรมที่ไมทนตอการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ ไมเพิกเฉยและพรอม
ที่จะดําเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต พรอมกาวสูองคกรท่ีใสสะอาดและจัดประชุมชี้แจงการดําเนินโครงการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปรง ใสในการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยทางสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน
(Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

โรงพยาบาลพราวจึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ    เพื่อเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ 

1. เพื่อใหเจาหนาที่โรงพยาบาลพราวใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราวรองเรียน รอง
ทุกข หรือขอความชวยเหลือใหมีมาตรฐานเดยีวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหการดาเนินงานจัดการขอรองเรียนของ โรงพยาบาลพราวมีขั้นตอน/กระบวนการ และ
แนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

3. เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อเผยแพรใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของโรงพยาบาลอมกอยทราบกระบวนการ 
๕. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน

การทุจริตและการประพฤติมิชอบ ไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขตกรณีเรื่องรองเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
 1. สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ 
 2. ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการจาก
เจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
 3. แยกประเภทงานรองเรียนเรื่องรองเรียนใหกับหัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป  เพื่อเสนอเรื่องใหกับ
ผูอํานวยการโรงพยาบาล พิจารณาความเห็น 
 



 
    - กรณีขอรองเรียนเก่ียวกับจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให ขอมูลกับผู
ขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบเม่ือใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับบรกิารถือวายุติ 
   - กรณีขอรองเรียน/รองทุกข /แจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบของโรงพยาบาลพราว จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบและ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ จะดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว และหัวหนาหนวยงาน เปนผูพิจารณาสงตอใหกับ
หนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตอไป ภายใน 1-2 วัน 
 - ผูขอรับการบริการ รอการติดตอกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานที่เก่ียวของหากไมไดรับ
การติดตอกลับจากหนวยงานที่เก่ียวของภายใน 15 วัน ใหติดตอกลับที่ศูนยรับเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง
โรงพยาบาลพราวฝายบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลพราว  โทรศพัท0 5347 5271 , 0 5347 5293 
 

สถานที่ตั้ง 
ตั้งอยู ณ โรงพยาบาลพราว 181  ม.4  ตําบลเวียง   อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม  50190 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
 เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข รวมถึงรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหบริการ
ขอมูลขาวสาร  ใหคาํปรึกษา  รับขอเสนอแนะของประชาชน ผูรับบริการ  ที่มีตอโรงพยาบาลพราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

 



ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการรองเรียน 
 

คําจํากัดความผูรับบริการหมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป 
 - ผูรับบริการ ประกอบดวยหนวยงานของรัฐ*/เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/
นิติบุคคล 
 * หนวยงานของรัฐ ไดแก กระทรวง ทบวง กรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่อ อยางอื่น องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และใหหมายความรวมถึง องคกรอิสระ องคการมหาชน หนวยงานในกากับของรัฐ
และหนวยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 ** เจาหนาท่ีของรัฐ ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวและ
ผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไมวาจะเปนการแตงต้ังในฐานะ เปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมทั้งผูซึ่งไดรับแตงตั้ง
และถูกสั่งใหปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
 - บุคคล/หนวยงานอ่ืนท่ีไมใชหนวยงานของรฐั 
 - ผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนกิส 
 - ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย 
 - ผูคากับหนวยงานของรัฐ 
 - ผูมีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไมใชเจาหนาที่ของรัฐ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางออมจาก
การดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนใน ชุมชน/ หมูบานเขตตําบลอมกอย 
 การจัดการขอรองเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ขอรองเรียน 
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล 

ผูรองเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอยังศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต
และประพฤตมิชิอบ  ตอโรงพยาบาลพราวผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงค ครอบคลุมการรองเรียน/การ
ใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การ ชมเชย /การตอบขอเท็จจริง 

 
การรองขอขอมูล 

ชองทางการรบัขอรองเรียนหมายถึง ชองทางตางๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียนเชน ติดตอดวยตนเอง 
รองเรียน ทางโทรศพัท หนังสือราชการ/ เว็บไซตโรงพยาบาลพราว/ Face Book/ Lineกลุม  /ศูนยดํารงธรรม
อําเภอพราว  ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม 

เจาหนาท่ี  หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
ขอรองเรียน  หมายถึง การรองเรียนเก่ียวความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง เปนตน 

 คํารองเรียน หมายถึง คําหรือขอความที่ผูรองเรียนกรอกตามแบบฟอรมท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข หรือระบบการรับคํารองเรียนเอง มีแหลงที่สามารถ  ตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอยางชัดเจนหรือมี
นัยสําคัญท่ีเชื่อถือได 
 
         การดําเนินการเรื่องรองเรียน หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกขที่ไดรับ ผานชองทางการรองเรียนตางๆ 
มาเพื่อทราบ หรือพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาที่ 
         การจัดการเรื่องรองเรียน หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินการในการแกไขปญหาตามเรื่องรองเรียนท่ี
ไดรับใหไดรบัการแกไข หรือบรรเทาความเดือดรอนจากการดําเนินงานของโรงพยาบาลพราว 



 

ชองทางการรองเรียน 
ผานทางศนูยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    1) รับเรื่องรองเรียนผานหนาเว็บไซด www.phraohospital.org 
    2) รองเรียนผานตูแสดงความคดิเห็น /กลองรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) 
    3) ไปรษณียปกติ (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) 
    4) ย่ืนโดยตรง ศูนยรับเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร) 
    5) ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม 
    6) ศูนยดํารงธรรมอําเภอพราว 
    7) โทรศัพท 05347 5271 ,0 5347 5293 
    8) ขาวจากสื่อสิ่งพิมพ 
    9) Email ของหนวยงาน 
    10) รองเรียนทาง Face book http://www.facebook.com/phraohospital.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังกระบวนการจดัการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยุติ       ไมยุติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.รองเรียนผานเว็บไซต     

โรงพยาบาลพราว 

3.รองเรียนทางโทรศัพท 

4.ร้องเรียนทาง Face book 

5.รองเรียนทาง Line /ศูนย

ดํารงธรรมจังหวัด/อาํเภอ 

ศูนยรับเร่ืองราวรองเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

ผูรับผดิชอบ 

สุภาวด ีพงษเสนาะ  

หัวหนาฝายฝายบริหารทั่วไป 

 

ประสานหนวยงานที่รับผิดชอบ

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องรองเรียน รพ.พราว 

ทราบ ภายใน 15 วัน 

1.รองเรียนดวยตนเอง 

ยตุิเรืองแจ้งผู้ ร้องเรียนร้องทกุข์

ทราบ 

ไม่ยตุิเรืองแจ้งผู้ ร้องเรียนร้องทกุข์

ทราบ 

แจงผลใหศูนยรับเร่ืองรองเรียน รพ.พราว ทราบ 

ภายใน 15 วัน 



แบบบันทึกหนังสือรองเรียน 
 
 

        เขียนที่................................................ 
        วันที่.................................................... 

 
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลพราว 

เรื่อง การรองเรยีนการจัดซื้อจัดจาง 
 
  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………………… .
อายุ…………. ป อยูบานเลขที่ …………………หมูที่………………….…. ตําบล/แขวง………………………… .อําเภอ/
เขต……………………………………….. จังหวัด …………………………… 
  ขอรองเรียนเรื่อง…………………………………………………………………………………………………… 
มีรายละเอียดดังนี้.......................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       

       ขอแสดงความนับถือ 

 

      ลงชื่อ.....................................................ผูรองเรียน 

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

      หมายเลขโทรศพัท ................................. 

 

 

 

 
 
 



แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียนจัดซื้อจัดจาง (ตอบขอรองเรียน) 
 

ที่  ชม 0032.301  /.......        โรงพยาบาลพราว 
              181 ม.4 ตําบลเวยีง 
              อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
    50190 
 
 

วันที…่…......เดอืน........................... พ.ศ...........  
 

 

เรื่อง  แจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรยีนจัดซื้อจัดจาง 
 

เรียน  ………………………………………………………………..  
 

 

ตามทีโ่รงพยาบาลพราว(ศูนยรับเรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจาง) ไดแจงตอบรับการรับเรื่องรอง
ทุกข/รองเรยีนของทานตามที่ทานไดรองทุกข/รองเรียนไวความละเอียดแจงแลวนั้น 

 

โรงพยาบาลพราวไดรับแจงผลการดําเนนิการจากสวนราชการ/หนวยงานที่เก่ียวของตาม
ประเด็นที่ทานไดรองทกุข/รองเรยีนแลวปรากฏขอเท็จจริงโดยสรปุวา……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
....................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้ 

 

ท้ังนี้หากทานไมเห็นดวยประการใดขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย 
 

จึงแจงมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 

 
ฝายบริหารท่ัวไป 
(ศนูยรับเรื่องรองเรยีนจัดซื้อจัดจาง)  
โทร. ๐ 5347 5271, 0 5347 5293 ตอ 100 
 

โรงพยาบาลพราวคุณธรรม “ซื่อสตัย สามัคคี มีน้ําใจ” 



ทะเบียนการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ปงบประมาณ ……………….. 

ครั้งที ่ วันที่ ชื่อผูรองเรียน เรื่องรองเรียน 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 ติดตามหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

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 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

     เนื้อหา                           หนา 
 
 

หลักการและเหตุผล          1 
คําจํากัดความ            2 
แผนผังกระบวนการจัดการเรือ่งรองเรยีน/รองทุกข       3 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน          4 
การบันทึกขอรองเรยีน          5 
ภาคผนวก 
แบบฟอรมรับแจงเหตุการณรองเรียน/รองทุกข (ดวยตนเอง)      7 
แบบฟอรมรับแจงเหตุการณรองเรียน/รองทุกข (โทรศัพท)      8 
แบบฟอรมแจงการรองเรียน/รองทุกข        9 
แบบฟอรมแจงผลการดําเนินการรบัเรื่องรองเรยีน/รองทุกข      10 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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) เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย ที่
เก่ียวของกับการรับเรื่องราวรองทุกข อยางครบถวนและมีประสทิธิภาพ  

3) เพื่อเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงาน 
ใหม พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการ ให



 

 

สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน  

4) เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส 
 

คําจํากัดความ  

ผูรับบริการ หมายถึง ผูปวยและประชาชนทั่วไป  ที่มารับบริการและติดตอประสานงานที่โรงพยาบาล

พราว 

ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออมจาก

การดําเนินการของโรงพยาบาลพราว 

การจัดการเร่ืองรองเรียน หมายถึง ความครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 

ผูรองเรียน/รองทุกข หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมาติดตอราชการผานชองทาง

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.



 

 

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 
************************ 



 

 

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 

 

 
 



 

 

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.  ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดขอรองเรียน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบทุกไตรมาส 

2.  ใหรวบรวมรายงานสรปุขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการจัดการ 

     ขอรองเรยีน/รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใหเปนแนวทางในการแกไข ปรบัปรุง 

พัฒนาองคกรตอไป 
    

มาตรฐานงาน 

 1.  การดําเนินการรองเรียน รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 2.  กรณีไดรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงพยาบาลพราว ดาํเนินการ

ตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน รองทุกข ใหแลว

เสร็จภายใน 20 วันทําการ



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 



 

 

แบบฟอรม 

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

 

ที่ โรงพยาบาลพราว 
 

     วันที่ ………………เดอืน………………………….พ.ศ…………………….. 
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลพราว 
 

  ขาพเจา……………………………….......……………………………อายุ…..……ปอยูบานเลขที่….........…
หมู……..…ตําบล……………...………………อําเภอ…………………………..จังหวัด…………………………….......….................
โทรศัพท………...…………….....……..อาชีพ………………………………………..ตําแหนง……………………....…………………
เลขที่บัตรประชาชน……………………………………ออกโดย……………………..………….วันออกบัตร………………......... 
บัตรหมดอายุ………………………….........………….มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียนเพื่อใหโรงพยาบาลพราว
พิจารณาดาํเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหา เรื่อง....................................................................................... 
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….................................................................................... 
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….................................................................................... 
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….................................................................................... 
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….................................................................................... 
  ท้ังนี้ขาพเจาขอรับรองวาคํารองทุกข/รองเรียนตามขางตนเปนความจริงและยินดีรับผิดชอบ
ท้ังทางแพงและทางอาญาหากจะพึงมี 
 

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



 

 

แบบคํารองทุกข/รองเรียน (โทรศัพท)                        (แบบคาํรองที่ 2) 

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

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลพราว 
 

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

  ท้ังนี้ขาพเจาขอรับรองวาคํารองทุกข/รองเรียนตามขางตนเปนความจริงและเจาหนาทีไ่ดแจง
ใหขาพเจาทราบแลวหากเปนคํารองที่ไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได 
 

 
     ลงชื่อ……………………………………………เจาหนาท่ีผูรับเรื่อง 

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

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



 

 

แบบแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน               (ตอบขอรองเรียนที่ 1) 

 

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

              
 

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

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
 

เรียน ……………………………………………………………….. 
 

ตามท่ีทานไดรองทกุข/รองเรียนผานศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลพราว จังหวัดเชียงใหม โดยทาง 
( ) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย ( ) ดวยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท( ) อ่ืน............................................................. 
ลงวันท่ี....................................... เก่ียวกับเรื่อง....................................................................................……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………น้ัน 
        โรงพยาบาลพราว  ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนของทานไวแลวตามทะเบียนรับเรื่อง เลข
รับท่ี........................................ลงวันที่................................และโรงพยาบาลพราว  ไดพิจารณาเรื่องของทานแลว
เห็นวา 
                        ( ) เปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของโรงพยาบาลพราว  และไดมอบหมายให
................................................................................เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ 
                        ( ) เปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของโรงพยาบาลพราว และไดจัดสงเรื่องให
........................................................................................ซึงเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตอไปแลวทั้งนี้ ทานสามารถติดตอประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีกทางหนึ่ง 
                        (  )  เปนเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว ตาม 
กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอใหทานดําเนินการตามข้ันตอนและ
วิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป 
 

จึงแจงมาเพื่อทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 

                                    

 

 

 

 

 



 

 

 

                      แบบแจงผลการดําเนนิการตอรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน          (ตอบขอรองเรียน 2) 
 

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

              
 

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

 
 

เรื่อง แจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
 

เรียน ……………………………………………………………….. 
 

อางถึง หนังสือโรงพยาบาลพราว  ที ่ชม 0032.301 / (รองเรยีน) /..............ลงวันที่....................................... 
 

สิ่งที่สงมาดวย ๑. .............................................................................................................................. 
         ๒. ................................................................................................................................ 

       ๓................................................................................................................................... 
ตามท่ีโรงพยาบาลพราว (ศูนยรับเรื่องรองเรยีน) ไดแจงตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนของทาน

ตามที่ทานไดรองทุกข/รองเรียนไว ความละเอียดแจงแลว นั้นโรงพยาบาลพราว ไดรับแจงผลการดําเนินการ
จากสวนราชการ/หนวยงานที่เก่ียวของตามประเด็นที่ทานไดรองทุกข/รองเรียนแลปราก ขอเท็จจริงโด
สรุปวา…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
..........................................................................................................................................................…………… 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้ 
ทั้งน้ีหากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย 
 

จึงแจงมาเพื่อทราบ 
 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 


