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คู่มือการปฏบิตัิงาน 

 

รับเร่ืองร้องเรียน – ร้องทุกข์ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขและรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของศูนยรับ

เรื่องรองเรียนโรงพยาบาลแกงคอย ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการ ขอรองเรียน/

รองทุกขของผูมารับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชนท่ัวไป ท้ังนี้ เพ่ือใหมีการจัดการ ขอรองเรียน            

จนไดขอยุติ มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการและความคาดหวัง ของผูรบับริการ 

จําเปนจะตองมีข้ันตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง            หนา 

หลักการและเหตุผล             1  

การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลแกงคอย            1  

สถานท่ีตั้ง              1  

หนาท่ีความรับผิดชอบ             1 

วัตถุประสงค              1  

คําจํากัดความ              1  

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข         2  

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน             3  

การรับและตรวจสอบขอรองเรยีนจากชองทางตาง ๆ         4  

การบันทึกขอรองเรียน             4 

การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน       5  

ติดตามการแกไขขอรองเรียน            5  

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน         5  

มาตรฐานงาน              5  

แบบฟอรม              5  

จัดทําโดย              5  

ภาคผนวก  

แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  

ศูนยรับเรื่องรองเรยีนโรงพยาบาลแกงคอย 

๑. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนด 

แนวทางปฏิบัติราชการ มุ งให เ กิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปน ศูนยกลาง                                        

เ พ่ือตอบสนอง ความตองการของประชาชนใหเ กิดความผาสุกและความเปนอยู ท่ีดีของประชาชน                       

เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการ ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกิน

ความจําเปน มีการปรับปรุง ภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับ

การตอบสนองความตองการและ มีการประเมินผลการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ  

๒. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลแกงคอย  

เพ่ือใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนา             

บําบัดทุกข บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดวยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต หรือไมไดรับ 

ความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนข้ึน 

ซ่ึงในกรณีการรองเรียนท่ีเก่ียวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดชื่อผูรองเรียน 

เพ่ือมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน/รองทุกข  

๓. สถานท่ีตั้ง ตั้งอยู ณ อาคารผูปวยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลแกงคอย ต.ตาลเดี่ยว อ.แกงคอย จ.สระบุรี 

๔. หนาท่ีความรับผิดชอบ  

เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับเรื่อง

ปญหาความตองการและขอเสนอแนะของผูมารับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชน  

๕. วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือใหการดําเนินงานจดัการขอรองเรียน /รองทุกข ของศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลแกงคอย 

มีข้ันตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

๒. เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการ ขอรองเรียน/

รองทุกข ท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

๖. คําจํากัดความ  

“ผูรับบริการ” หมายถึง ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป  

“ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางออม               

จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ผูมารับบริการในโรงพยาบาลแกงคอย  

“การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/ 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล  
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“ผูรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ประชาชนท่ัวไป/ผู มีสวนไดเสียท่ีมาติดตอราชการ                   

ผานชองทางตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข /การใหขอเสนอแนะ/                        

การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล  

“ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ชองทางตาง ๆ ท่ีใชในการรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข เชน ติดตอดวยตนเอง/ติดตอทางโทรศัพท/เว็บไซต/E mail/ตูรับแสดงความคิดเห็น 

๗. ระยะเวลาเปดใหบริการ 
เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
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๘. Work Flow การดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
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๙. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ของหนวยงาน 
9.๑ จัดตั้งศูนย / จุดรับขอรองเรียน / รองทุกข ของประชาชน 
9.๒ จัดทาคาสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีประจาศูนยรับเรื่องรองเรียน 
9.๓ แจงผูรับผิดชอบตามคาสั่งโรงพยาบาลแกงคอย เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 

๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรยีน / รองทุกข จากชองทางตาง ๆ 
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข ท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ 

โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
ชองทาง 

 
ความถี่ในการ 

ตรวจสอบชองทาง 
 

ระยะเวลาดาเนินการ 
รับขอรองเรียน / รองทุกข 

เพ่ือประสานหาทางแกไขปญหา 

หมายเหตุ 
 

รองเรียนดวยตนเอง 
ณ ศูนยรับเรื่องรองเรียน/ 
รองทุกข โรงพยาบาลแกงคอย 
 

ทุกครั้งท่ีมีการรองเรียน - กรณีเรื่องไมซับซอน 
ภายใน ๑ วันไมเกิน 7 ทําการ 
 

- กรณี 
เรื่องซับซอน 
ไมเกิน 30 วัน 
ทําการ 

รองเรียนผานเว็บไซต 
ศูนยรับเรื่องรองเรียน 
โรงพยาบาลแกงคอย 

ทุกวัน 
 

  

รองเรียนทางโทรศัพท 
036-358585 

ทุกวัน 
 

  

ตูรับความคิดเห็น 
ตามจุดตางๆ 
ของโรงพยาบาล 

ทุกวัน 
 

  

 
๑๑. การบันทึกขอรองเรียน 

๑1.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ท่ีอยู หมายเลข
โทรศัพทติดตอ เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานท่ีเกิดเหตุ 

๑1.๒ ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข ลงสมุดบันทึก                 
ขอรองเรียน / รองทุกข 

1๒. การประสานหนวยงานเพ่ือแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข และการแจงผูรองเรียน / รองทุกขทราบ 
๑๒.๑ กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 
๑๒.๒ ขอรองเรียน / รองทุกข ท่ีเปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน 

เชน ใหบริการลาชา การใหบริการท่ีทาใหเกิดความเสียหาย เจาหนาท่ีพูดจาไมสุภาพ เปนตน จัดทาบันทึก 
ขอความเสนอไปยังผูบริหารเพ่ือสั่งการหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ี 
เก่ียวของ 



-5- 
๑๒.๓ ขอรองเรียน / รองทุกข ท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลแกงคอยใหดําเนินการ

ประสานหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหาตอไป 
๑๒.๔ ขอรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทาหนังสือรองเรียนความไม

โปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง ใหเจาหนาท่ีจัดทาบันทึกขอความเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยัง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป 

๑๓. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 
ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทําการ เพ่ือเจาหนาท่ีศูนยฯ 

จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป 

๑๔. การรายงานผลการดาเนินการใหผูบริหารทราบ 
๑4.๑ ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบทุกเดือน 
๑4.๒ ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพ่ือนามาวิเคราะหการจัดการ 

ขอรองเรียน / รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา องคกร ตอไป 
๑๕. มาตรฐานงาน 

การดําเนินการแกไขขอรองเรียน / รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดกรณีไดรับเรื่อง
รองเรียน / รองทุกข ใหศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลแกงคอย ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา                    
สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน / รองทุกขใหแลวเสร็จ ภายใน 7 วันทําการ 
กรณีไมยุงยากซับซอนและ 30 วันทาการ กรณีท่ียุงยากซับซอน 
๑๖. แบบฟอรม 
แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข โรงพยาบาลแกงคอย 
๑๗. จัดทําโดย 
ศูนยรับเรื่องรองเรยีนโรงพยาบาลแกงคอย โทรศัพท 036-358585 
- เว็บไซตโรงพยาบาล : www.kkhos.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kkhos.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานเรื่องรองเรียน รองทุกข โรงพยาบาลแกงคอย 
เลขท่ีปญหา............................ 

วันท่ีรับแจง.........................................เวลา....................น. 
ขอมูลการรับเร่ือง 
ช่ือผูแจง.........................................................................................ความสัมพันธกับผูรับบริการ.................................................... 
ท่ีอยู...........................................................................................หมายเลขโทรศัพท....................................................................... 
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คู่มือการปฏบิตัิงาน 

การรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
 

 

 

 

 

 

  



คํานํา 

คู มือการปฏิบัติ งานรับ เรื่ องรอง เรียนการทุจริต  โรงพยาบาลแก งคอย  มีบทบาทหนา ท่ี                    

หลักในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลแกงคอย ใหเปนระบบราชการท่ี

โปรงใส สามารถตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษ ผู ทุจริตไดเด็ดขาด สงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวม                

ในการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต และเปนการเพ่ิมชองทางในการรับรองเรียนเรื่องการทุจริตใหกับ

ประชาชน ตั้งอยูบน พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  

คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียนการทุจริต โรงพยาบาลแกงคอย จึงจัดทําข้ึน เพ่ือเปนแนวทางการ

ดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต ของโรงพยาบาลแกงคอย ท้ังนี้ การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ 

ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการและความคาดหลัง ของผูรองเรียน

จําเปนตองมีข้ันตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐาน เดียวกัน 

 

 

 

ศูนยรับเรื่องรองเรยีนการทุจริต 

โรงพยาบาลแกงคอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง            หนา  

๑. หลักการและเหตุผล          ๓  

๒. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต โรงพยาบาลแกงคอย     ๓  

๓. สถานท่ีตั้ง           ๓  

๔. หนาท่ีความรับผิดชอบ         ๔  

๕. วัตถุประสงค           ๔  

๖. คําจํากัดความ          ๔  

๗. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน         ๔  

๘. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน        ๕  

๙. การบันทึกขอรองเรียน         ๕  

๑๐. ติดตามการแกไขขอรองเรียน         ๕  

๑๑. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน      ๖  

๑๒. มาตรฐานงานการดําเนินการแกไขขอรองเรียนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ๖  

๑๓. จัดทําโดย           ๖  

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

  



คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียนการทุจริต 

๑.หลักการและเหตุผล  

การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนหนึ่งในนโยบายสําคัญของ 

ประเทศ โดยถูกบรรจุอยูในยุทธศาสตรชาติระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และรัฐบาลไดมากําหนดอยูใน 

ยุทธศาสตร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซ่ึงโรงพยาบาล 

แกงคอย ไดตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว ดังนั้น เพ่ือเปนการสนับสนุนในการยกระดับ ดัชนีการ

รับรูการทุจริต (CORRUPTION PERCEPTION INDEX : CIP) ของประเทศไทย ตามวัตถุประสงคของ รัฐบาล 

โรงพยาบาลแกงคอย ไดกําหนดมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน โดยการจัดตั้ง

ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตข้ึน  

ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต โรงพยาบาลแกงคอย มีบทบาทหนาท่ีหลักในการดําเนินการ ปองกัน

และปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลแกงคอย ใหเปนระบบราชการท่ีโปรงใส สามารถ ตรวจสอบติดตาม 

ลงโทษ ผูทุจริตไดเด็ดขาด สงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม การทุจริต และ

เปนการเพ่ิมชองทางในการับรองเรียนเรื่องการทุจริตใหกับประชาชน ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของหลัก ธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ บานเมืองท่ีดี        

พ.ศ.๒๕๔๖ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึด ประชาชนเปน

ศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดย ยึดประชาชน

เปนศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดี ของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอน 

ปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความ 

สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการสมํ่าเสมอ  

๒.การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต โรงพยาบาลแกงคอย  

ดวยรัฐบาลกําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริต และคอรัปชั่นในวงราชการเปนนโยบาย 

เรงดวนท่ีตองมีการดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง จึงไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและ 

เอกชน รวมกันในการเปนผูตรวจตราสอดสองและเฝาระวังมิใหเกิดการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐมากข้ึน  

๓.สถานท่ีตั้ง  

ตั้งอยู ณ โรงพยาบาลแกงคอย 107 หมู 8 ตําบลตาลเดี่ยว อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18110 

โทรศัพท 036-358585 โทรสาร 036-358595  

 

  



๔.หนาท่ีความรับผิดชอบ  

4.๑. ตรวจสอบเรื่องรองเรียนการทุจริตของโรงพยาบาลวังมวงสัทธรรมอยางรวดเร็ว  

4.๒.วางมาตรการปรับปรุง แกไข และพัฒนาชองทางรับเรื่องรองเรียน การทุจริตของโรงพยาบาล      

แกงคอย เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน  

4.๓.รายงานผลการสรุปเรื่องรองเรียนการทุจริตของโรงพยาบาลแกงคอยใหผูบริหารทราบ  

๕. วัตถุประสงค  

5.๑. เปนชองทางใหประชาชน หนวยงาน องคกรหรือกลุมงานตาง ๆ ไดแจงขาวสารเก่ียวกับการ

ทุจริต คอรัปชั่นและการประพฤติมิชอบตางๆ 

 5.๒. เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนการทุจริตของโรงพยาบาลวังมวงสัทธรรม มีข้ันตอน/ 

กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

5.๓. เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน

ท่ี กําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ  

๖. คําจํากัดความ  

“ผูรับบริการ” หมายถึง ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป  

“ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและ ทางออม      

จากการดําเนนิการของสวนราชการ เชน ประชาชนในเขตอําเภอแกงคอย  

“ผูรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ประชาชนท่ัวไป/ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอราชการผาน ชองทาง     

ตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/             

การชมเชย/การรองขอขอมูล  

“ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ชองทางตาง ๆ ท่ีใชในการรับเรื่อง รองเรียน/      

รองทุกข เชน ติดตอดวยตนเอง/ติดตอทางโทรศัพท/เว็บไซต/Face Book/กลองรับเรื่องรองเรียน  

“การจัดการขอรองเรียน” หมายถึง การจัดการในเรื่องขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น            

คําชมเชย การสอบถาม หรือรองขอขอมูล  

๗. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

7.๑. รับเรื่องรองเรียนการทุจริต จากชองทางตางๆ  

7.๒. วิเคราะหเนื้อหาเรื่องรองเรียน และดําเนินการสืบสวนหาขอเท็จจริง  

7.๓. หากพบวาไมมีมูล ก็เสนอผูบริหารยุติเรื่อง และแจงผูรองเรียนทราบ  

7.๔. หากพบวามีมูล ดําเนินการทางวินัย/อาญา/ปกครอง /แพง และรายงานผลการดําเนินการ         

เสนอผูบริหาร และแจงผูรองเรียนทราบ  

7.๕. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ 



๘. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน  

๘.๑ ใชถอยคําหรือขอความสุภาพ  

๑) ชื่อ ท่ีอยู ของผูรองเรียน ชัดเจน  

๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน  

๓) ขอเท็จจริงหรือพฤติการณของเรื่องท่ีรองเรียน ปรากฏอยางชัดเจน ชัดแจงเพียงพอท่ี 

สามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได  

๔) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี)  

๘.๒ ขอรองเรียน ตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแส หรือสรางขาวท่ีเสียหาย ตอบุคคล

อ่ืนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

๘.๓ เรื่องรองเรียนท่ีมีขอมูล ไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมไดใน             

การดําเนินการตรวจสอบหาขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง  

๙. การบันทึกขอรองเรียน  

๙.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผูรองเรียน ท่ีอยู หมายเลข

ติดตอกลับ เรื่องรองเรียน และสถานท่ีเกิดเหตุ  

๙.๒ ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ี ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนสมุดบันทึกขอ รองเรียน  

๑๐. ติดตามการแกไขขอรองเรียน ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ รายงานผลใหทราบภายใน ๕ วันทําการ เพ่ือ

เจาหนาท่ีศูนยฯ จะได แจงผูรองเรียนทราบตอไป  

๑๑. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน - รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลังจากสิ้น

ปงบประมาณ เพ่ือนํามาวิเคราะห การจัดการขอ รองเรียนในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางใน

การแกไข ปรับปรุง พัฒนา องคกรตอไป  

๑๒. มาตรฐานงานการดําเนินการแกไขขอรองเรียนใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด - กรณีไดรับเรื่อง

รองเรียน จากชองทางการรองเรียน ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตดําเนินการ สืบสวนหรือสอบสวนเรื่อง

รองเรียนใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันทําการ  

๑๓. จัดทําโดย ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต โรงพยาบาลแกงคอย ๐๓๖-๓๕8-585  



หลักฐานชองทางรับเรือ่งรองเรียน 
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