
 

 
 

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน  
 
 
 
 

โรงพยาบาลฮอด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 



 
ค าน า 

 โรงพยาบาลฮอด ให้ความส าคัญและผลัดดันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระ
ส าคัญ โดยส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ และร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงสาธารณสุขระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) โดยมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานเริ่มต้นที่มีการร้องเรียน ร้องทุกข์ จึงต้องมีการบริการจัดการข้อ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยก าหนดให้มีขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้ได้รับผลกระทบมีความมั่นใจว่า ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกระบวนการซึ่งได้ก าหนดเป็นคู่มือไว้ เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการและความหวังของผู้รับบริการ จึงจ าเป็นต้องมีขั้นตอน 
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ของโรงพยาบาลฮอดเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานใน
การบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลฮอด ทั้งนี้ ได้น าเสนอขอบเขต ขั้นตอน การจัดการข้อ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ช่องทางการรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และแบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง การประสานผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในโรงพยาบาลฮอด และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล การติดตาม ประเมินผลและการรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 
และสร้างความเข้าใจในวิธีการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลฮอด แก่ผู้มารับบริการและ
ประชาชนโดยทั่วไป 
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คู่มือการบริหารจัดการรับเรื่องรอ้งเรียนทั่วไป โรงพยาบาลฮอด 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงพยาบาลฮอด เห็นความส าคัญของการปลูกจิตส านึกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ของโรงพยาบาลฮอด และหน่วยงานในสังกัด
ตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต แล้วท าให้ความไม่ไว้วางใจไม่ร่วมแรงร่วมใจในการท างานเพ่ือ
ส่วนรวม และท าให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และประชาชนผู้มาโดยตรง พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ด้วยความโปร่ง เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มารับบริหาร ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และมีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับความสะดวก ท าให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดี
ของประชาชน 

 โรงพยาบาลฮอด จึงได้จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่ได้รับความเดือนร้อน หรือต้องการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติการณ์การปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ โดยรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ดังกล่าว ตลอดจนประสานงาน ในการให้ข้อมูลของทาง
หน่วยงาน และติดตามเร่งรัดด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการที่มีความล่าช้า ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

2. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
 โรงพยาบาลฮอด ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่ได้รับความเดือนร้อน หรือต้องการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน และ
หน่วยบริการในสังกัด ที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการรับบริการ และมีความประสงค์จะร้องเรียน ร้องทุกข์ 



รวมทั้งกรณีที่ประชาชนหรือผู้รับบริการที่มาติดต่อ สอบถาม ขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ของ
โรงพยาบาลฮอด รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

3. สถานที่ตั้ง 
 ศูนย์ปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป เพ่ือให้ผู้มารับบริการ หรือประชาชนที่ได้รับความเดือน
ร้อน ต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือต้องการแจ้งเบาะแสความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน หรือหน่วยบริการ รวมทั้งผู้รับบริการที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการรับบริการและมีความ
ประสงค์จะร้องเรียน ร้องทุกข์ ตั้งอยู่ ณ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลฮอด เลขที่ 294 หมู่ 10 ต าบล
หางดง อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 โรงพยาบาลฮอด ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป อยู่ที่ กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป  โดยก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่ รับเรื่องราว 
ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือร้องขอความเป็นธรรม รวมทั้งขอความช่วยเหลือ มีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ตลอดจน
การแจ้งเบาะแสการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัด ที่มีพฤติการณ์ที่ไม่
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฮอด เพ่ือน าข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ไปด าเนินการต่อ เช่น  
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ตรวจสอบ หรือสืบสวน สอบสวนเบื้องต้น แล้วรายงานข้อเท็จจริงให้ผู้บริหารของหน่วยงานทราบ เพ่ือท าการ
ปรับปรุงหน่วยบริการ หรือปรับปรุงการให้บริการ การแก้ไขปัญหาการลดขั้นตอนการให้บริการของแต่ละหน่วย
บริการที่ไม่จ าเป็น เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนที่มารับบริการ 

5. วัตถุประสงค์ 
 โรงพยาบาลฮอดตระหนัก และให้ความส าคัญเกี่ยวกับการบริการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 
และการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน โดยจัดตั้งศูนย์บริการจัดการข้อร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ และก าหนดให้มีขั้นตอน กระบวนการด าเนินการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการมีความมั่นใจ ว่ามีขั้นตอนการด าเนินการ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน รวมทั้งมีการปฏิบัติ
ตามข้อก าหนด ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ดังกล่าว เพ่ือบริการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
จังหวัดเชียงใหม่ 

6. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป ของโรงพยาบาลฮอด ได้ก าหนดให้มีรายละเอียด
ครอบคลุม ตั้งแต่แรกรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งเบาะแส จากประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน หรือ
ต้องการให้ข้อมูล และการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยมีการรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งให้มีการ
ตรวจสอบ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน สอบสวน และด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง การรายงานผล
การตรวจสอบ และการด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน 



การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ การประสานผู้เกี่ย วข้องใน
หน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัด เพ่ือด าเนินการตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยให้มีการแก้ไข ปรับปรุง 
การให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ และรายงานผลการจัดการาข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ผู้บริหาร
ทราบทุกเดือน 
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7. แผนผังข้ันตอนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 
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หมายเหตุ : ช่องทางการร้องเรียน มี  



1. ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5346 1195 - /ด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลฮอด 
2. ส่งหนังสือร้องเรียน/บัตรสนเท่ห์ มาท่ี  โรงพยาบาลฮอด เลขที่ 294 ต าบลหางดง อ าเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ตู้รับฟังความคิดเห็นของโรงพยาบาลฮอด บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุ่มงาน

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

 ผู้รับผิดชอบ 1. นายธนัน  อินตา 
    2. นางศรีเพ็ญ วิทิตานนท์ 
 
8. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
 โรงพยาบาลฮอด ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป ของหน่วยงาน โดยก าหนดให้
จัดตั้งศูนย์ดังกล่าว อยู่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ มีหัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ซึ่งในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน และติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ที่เข้ามายัง
หน่วยงาน จากช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
 

ช่องทาง การตรวจสอบตาม
ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
ด้วยตนเอง 

ทุกครั้งที่มีเรื่องเข้า รับเรื่องภายใน 1 วันท า
การ 

- 

หนังสือร้องเรียน บัตร
สนเท่ห์ 

ทุกครั้งที่มีเรื่องเข้า รับเรื่องภายใน 1 วันท า
การ 

- 

ตู้รับเรื่อง รับฟัง ความ
คิดเห็น 

ทุกครั้งที่มีเรื่องเข้า รับเรื่องภายใน 1 วันท า
การ 

- 

ผ่านเว็บไซด์ของ
โรงพยาบาลฮอด 

ทุกครั้งที่มีเรื่องเข้า รับเรื่องภายใน 1 วันท า
การ 

- 

 
9. มาตรฐาน 
 การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

1. เมื่อศูนย์ปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป ได้รับข้อร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียนด้วย
ตนเอง หรือทางโทรศัพท์/โทรสาร เป็นหนังสือ ศูนย์ปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปจะด าเนินการรายงาน
ผู้บริการพิจารณาให้ด าเนินการตรวจสอบ แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน สอบสวน หรือ พิจารณาส่งเรื่องต่อให้
หน่วยบริการตรวจสอบ หรือด าเนินการแก้ไขปัญหาของข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันท าการ 

http://www.hodhospital.go.th/


2. กรณีรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางระบบเว็บไซด์ของส านักงาน ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จะด าเนินการตรวจสอบ และจัดส่งเรื่องต่อให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรายงานผู้บริหารพิจารณาด าเนินการตาม
ขั้นตอน และด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันท าการ    
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เรื่อง     

 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฮอด 
 ด้วย เมื่อวันที่.................................เวลา..................................ศูนย์บริการจัดการเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ได้รับ  ร้องเรียน    ร้องทุกข์  ขอข้อมูล / เอกสาร จาก........................................................ 
................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
  ด้วยตนเอง........................................................................................................  
  หนังสือ/บัตรสนเท่ห์..........................................................................................  
  ผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาล............................................................................. 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................................................  
 มีใจความสรุปว่า 
............................................................. .................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  ลงชื่อ...................................................... 
        (......................................................) 
                                              ต าแหน่ง......................................................... 
 



การด าเนินการ 
  ส่งเรื่องไปยัง............................................................................................................... ............... 
  ด าเนินการตามหนังสือ ที่..........................................................................................................  
  ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  ด าเนินการเอง....................................................... 
  อ่ืน ๆ ........................................................................................................................................  


