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ค าน า 
 โรงพยาบาลฮอด ให้ความส าคัญและผลัดดันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระส าคัญ โดยส่งเสริม

การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ และ
ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุขระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) โดย
มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานเริ่มต้นที่มีการร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ จึงต้องมีการบริการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยก าหนดให้มีขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องและผู้ได้รับผลกระทบมีความมั่นใจว่า ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน และกระบวนการซึ่งได้ก าหนดเป็นคู่มือไว้ เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ตอบสนองความต้องการและความหวังของผู้รับบริการ จึงจ าเป็นต้องมีขั้นตอน กระบวนการ และแ นวทางในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลฮอดเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานในการ
บริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของ โรงพยาบาลฮอด ทั้งนี้ ได้น าเสนอขอบเขต ขั้นตอน การจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และแบบฟอร์ม/เอกสารที่เก่ียวข้อง การประสานผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหน่วยงานภายใน
โรงพยาบาลฮอด และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพต าบล การ
ติดตาม ประเมินผลและการรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และสร้างความเข้าใจในวิธีการบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลฮอด แก่ผู้มารับบริการและประชาชนโดยทั่วไป 

 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กุมภาพันธ์ 2561 
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คูม่ือการบรหิารจัดการข้อร้องเรยีน ร้องทกุข์ 
ของโรงพยาบาลฮอด 

1. หลักการและเหตผุล 
 โรงพยาบาลฮอด เห็นความส าคัญของการปลูกจิตส านึกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ของโรงพยาบาลฮอด และหน่วยงานในสังกัดตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการ
ทุจริต แล้วท าให้ความไม่ไว้วางใจไม่ร่วมแรงร่วมใจในการท างานเพ่ือส่วนรวม และท าให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์ และประชาชนผู้มาโดยตรง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ด้วยความโปร่ง เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มารับบริหาร ท าให้เกิดผลสัมฤทธิตต่องานบริการ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และมีการปรับปรุงภารกิจให้ทัน
ต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับความสะดวก ท าให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

 โรงพยาบาลฮอด จึงได้จัดให้มีศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการที่ได้รับความเดือนร้อน หรือต้องการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติการณ์การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ โดยรับ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ดังกล่าว ตลอดจนประสานงาน ในการให้ข้อมูลของทางหน่วยงาน และติดตามเร่งรัดด าเนินการเก่ียวกับ
การให้บริการที่มีความล่าช้า ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

2. การจัดตั้งศนูย์บรหิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทุกข์ 
 โรงพยาบาลฮอด ได้จัดต้ังศูนย์บริหารจัดการเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ผู้รับบริการที่ได้รับความเดือนร้อน หรือต้องการแจ้งเบาะแสเก่ียวกับภารกิจของหน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัด ที่ไม่ได้รับ
ความสะดวกจากการรับบริการ และมีความประสงค์จะร้องเรียน ร้องทุกข์ รวมทั้งกรณีที่ประชาชนหรือผู้รับบริการที่มาติดต่อ 
สอบถาม ขอทราบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับภารกิจของโรงพยาบาลฮอด รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

3. สถานที่ตัง้ 
 ศูนย์บริการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพ่ือให้ผู้มารับบริการ หรือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน ต้องการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือต้องการแจ้งเบาะแสความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน หรือหน่วยบริการ 
รวมทั้งผู้รับบริการท่ีไม่ได้รับความสะดวกจากการรับบริการและมีความประสงค์จะร้องเรียน ร้องทุกข์ ต้ังอยู่ ณ กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ โรงพยาบาลฮอด เลขที่ 294 หมู่ 10 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

4. หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

 โรงพยาบาลฮอด ได้จัดต้ังศูนย์บริการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อยู่ที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่รับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือร้อง
ขอความเป็นธรรม รวมทั้งขอความช่วยเหลือ มีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัด ที่มีพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอด เพ่ือน าข้อ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ไปด าเนินการต่อ เช่น ตรวจสอบ หรือสืบสวน สอบสวนเบื้องต้น แล้วรายงานข้อเท็จจริงให้ผู้บริหารของ
หน่วยงานทราบ เพ่ือท าการปรับปรุงหน่วยบริการ หรือปรับปรุงการให้บริการ การแก้ไขปัญหาการลดขั้นตอนการให้บริการของแต่
ละหน่วยบริการที่ไม่จ าเป็น เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนที่มารับบริการ 
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5. วัตถุประสงค ์
 โรงพยาบาลฮอดตระหนัก และให้ความส าคัญเก่ียวกับการบริการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และการ
ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน โดยจัดต้ังศูนย์บริการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และก าหนดให้มี
ขั้นตอน กระบวนการด าเนินการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการมีความมั่นใจ 
ว่ามีขั้นตอนการด าเนินการ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน รวมทั้งมีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ดังกล่าว 
เพ่ือบริการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดเชียงใหม่ 

6. ขอบเขต 
 คู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของ โรงพยาบาลฮอด ได้ก าหนดให้มีรายละเอียดครอบคลุม ต้ังแต่
แรกรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งเบาะแส จากประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน หรือต้องการให้ข้อมูล  และการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยมีการรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งให้มีการตรวจสอบ หรือแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวน 
สอบสวน และด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง การรายงานผลการตรวจสอบ และการด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ 
กฎหมายกับเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องกับข้อร้องเรียน การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การแจ้ งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ การประสานผู้เก่ียวข้องในหน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัด เพ่ือด าเนินการตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยให้มีการ
แก้ไข ปรับปรุง การให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ และรายงานผลการจัดการาข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ผู้บริหารทราบ
ทุกเดือน 
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7. แผนผงัขัน้ตอนกระบวนการจัดการขอ้รอ้งเรยีน รอ้งทกุข์ 
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รับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์และข้อเสนอแนะ

ประสานหน่วยงานที่
รับผิดชอบด าเนินการ

ตรวจสอบ/แก้ไขขอ้เท็จ
จริง

แจ้งผลให้ศูนย์บริการ
จัดการเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ โรงพยาบาลฮอด

ทราบ

ยุติเรื่อง

ยุติเรื่องและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ

แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทราบ (ภายใน 15 วัน) 
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์

ไม่ยุติเรื่อง

ไม่ยุติเรื่องและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ/พิจารณา

สั่งการ

แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทราบ (ภายใน 15 วัน)
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์



หมายเหตุ : ช่องทางการร้องเรียน มี  
1. ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5346 1195 - /ด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลฮอด 
2. ส่งหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ มาที่  โรงพยาบาลฮอด เลขที่ 294 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด จังหวัด

เชียงใหม่ 
3. ตู้รับฟังความคิดเห็นของโรงพยาบาลฮอด บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงานประกัน หน้าห้อง

ตรวจโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  หน้าห้องทันตกรรม หน้าหอผู้ป่วยในหญิงและชาย 
4. ผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลฮอด http://www.hodhospital.go.th 

 ผู้รับผิดชอบ 1. นายธนัน  อินตา 
    2. น.ส.ปิยะวรรณ  เกษมศรี 
8. ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน  
 โรงพยาบาลฮอด ได้จัดต้ังศูนย์บริการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ส าหรับรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของ
หน่วยงาน โดยก าหนดให้จัดต้ังศูนย์ดังกล่าว อยู่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ มีหัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ซึ่งในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ท่ีเข้า
มายังหน่วยงาน จากช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
 

ช่องทาง การตรวจสอบตามช่องทาง ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ด้วย

ตนเอง 
ทุกครั้งที่มีเรื่องเข้า รับเรื่องภายใน 1 วันท าการ - 

หนังสือร้องเรียน บัตรสนเท่ห์ ทุกครั้งที่มีเรื่องเข้า รับเรื่องภายใน 1 วันท าการ - 
ตู้รับเรื่อง รับฟัง ความ

คิดเห็น 
ทุกครั้งที่มีเรื่องเข้า รับเรื่องภายใน 1 วันท าการ - 

ผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาล
ฮอด 

ทุกครั้งที่มีเรื่องเข้า รับเรื่องภายใน 1 วันท าการ - 

 
9. มาตรฐาน 
 การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

1. เมื่อศูนย์บริการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้รับข้อร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียนด้วยตนเอง หรือ
ทางโทรศัพท์ / โทรสาร เป็นหนังสือ ศูนย์บริการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จะด าเนินการรายงานผู้
บริการพิจารณาให้ด าเนินการตรวจสอบ แต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวน สอบสวน หรือ พิจารณาส่งเรื่องต่อ
ให้หน่วยบริการตรวจสอบ หรือด าเนินการแก้ไขปัญหาของข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันท าการ 

2. กรณีรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางระบบเว็บไซด์ของส านักงาน ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะ
ด าเนินการตรวจสอบ และจัดส่งเรื่องต่อให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้องเพ่ือรายงานผู้บริหารพิจารณาด าเนินการตาม
ขั้นตอน และด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันท าการ    
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 บนัทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลฮอด โทร. 0 5341 1195                                      

ที่    วนัที ่               
เรือ่ง     
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฮอด 
 ด้วย เมื่อวันที่.................................เวลา..................................ศูนย์บริการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ได้รับ  ร้องเรียน    ร้องทุกข์  ขอข้อมูล / เอกสาร จาก........................................................ 
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
  ด้วยตนเอง........................................................................................................ 
  หนังสือ/บัตรสนเท่ห์.......................................................................................... 
  ผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาล............................................................................. 
  อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................... 
 มีใจความสรุปว่า 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  ลงชื่อ...................................................... 
        (......................................................) 
                                              ต าแหน่ง......................................................... 
 
การด าเนินการ 
  ส่งเรื่องไปยัง.............................................................................................................................. 
  ด าเนินการตามหนังสือ ที่.......................................................................................................... 
  ศูนย์บริหารจัดการเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์  ด าเนินการเอง....................................................... 
  อื่น ๆ ...................................................................................................................... .................. 


