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ค าน า 

   โรงพยาบาลพร้าว  อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีการท างาน ตามนโยบายการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อด าเนินงานการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.  2560-2564) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี เครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน การ
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนาน า กลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไว้ ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าท่ีส าคัญในการ ประสาน ติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ต้ังอยู่บนพื้นฐาน ของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือ
การบริการของเจ้าหน้าท่ี เพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการบริการของเจ้าหน้าท่ี ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์
ส าหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีจะน าไปเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดการเรื่อง ร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีคุณภาพ 

 

          คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 
            โรงพยาบาลพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
                      1  ธันวาคม 256๔ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 

 

                           เนื้อหา                         หน้า 
 

 
บทน า 
หลักการและเหตุผล          ๑ 
วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ         1 
สถานท่ีต้ัง           ๑ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ          ๑ 
ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ          ๑ 
ค าจ ากัดความผู้รับบริการ          ๒ 
การร้องขอข้อมูล           ๒ 
วิธีและช่องทางการร้องเรียน         3 
ระยะเวลาและการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ   ๓ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน          4 
ภาคผนวก 
แบบบันทึกหนังสือร้องเรียน          
แบบแจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง (ตอบข้อร้องเรียน)   
ทะเบียนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทน า 
 

หลักการและเหตุผล 
 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องาน
บริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สม่ าเสมอ   กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมาตรการกระทรวง
สาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) และพร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้
องค์กรมีค่านิยมวัฒนธรรมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ ไม่เพิกเฉยและพร้อมท่ีจะ
ด าเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต พร้อมก้าวสู่องค์กรท่ีใสสะอาด 

โรงพยาบาลพร้าวจึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานกระบวน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ    เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ 

1. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลพร้าวใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของ โรงพยาบาลพร้าวมีขั้นตอน/กระบวนการ และ
แนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วท้ังองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงพยาบาลอมก๋อยทราบกระบวนการ 
๕. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

การทุจริตและการประพฤติมิชอบ ไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
 
สถานที่ต้ัง 

ต้ังอยู่ ณ โรงพยาบาลพร้าว 181  ม.4  ต าบลเวียง   อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  50190 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมถึงร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร  ให้ค าปรึกษา  รับข้อเสนอแนะของประชาชน ผู้รับบริการ  ท่ีมีต่อโรงพยาบาลพร้าว 
 
ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลพร้าว 
 
 

๑ 
 



 

ค าจ ากัด 
 ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ท่ีมารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนท่ัวไป   ประกอบด้วยหน่วยงาน
ของรัฐ/เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล 
 หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ อย่างอื่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในกากับของรัฐ
และหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราวและผู้ปฏิบัติงาน
ประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังในฐานะ เป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมท้ังผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังและถูกส่ังให้
ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
  - บุคคล/หน่วยงานอื่นท่ีไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
  - ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
  - ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ 
  - ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและ ทางอ้อม
จากการด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชน/ หมู่บ้านเขตต าบลอมก๋อย 
 การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 

ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนท่ัวไป / ผู้มีส่วนได้เสียท่ีมาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  ต่อโรงพยาบาลพร้าวผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การ
ให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ ชมเชย /การตอบข้อเท็จจริง 

 
การร้องขอข้อมูล 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนหมายถึง ช่องทางต่างๆ ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่น ติดต่อด้วยตนเอง 
ร้องเรียน ทางโทรศัพท์ หนังสือราชการ/ เว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าว/ Face Book/ Lineกลุ่ม  /ศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอพร้าว  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

เจ้าหน้าท่ี  หมายถึง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
ข้อร้องเรียน  หมายถึง การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

 ค าร้องเรียน หมายถึง ค าหรือข้อความท่ีผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ หรือระบบการรับค าร้องเรียนเอง มีแหล่งท่ีสามารถ  ตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมี
นัยส าคัญท่ีเช่ือถือได้ 
         การด าเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ 
มาเพื่อทราบ หรือพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าท่ี 
         การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการท่ีด าเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนท่ี
ได้รับให้ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการด าเนินงานของโรงพยาบาลพร้าว 
 
 
 

๒ 
 



 

วิธีการและช่องทางการร้องเรียน 
 

วิธีการร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน 

ร้องเรียนด้วยตนเอง  ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลพร้าว 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ เว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าว  www.phraohospital.org 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
 

053 - 475271 

ร้องเรียนผ่านตู้รับความคิดเห็น 
(ตู้แดง) 

จุดติดต้ังตู้รับความคิดเห็น 
       1. หน้าห้องหัตถการ  อาคารผู้ป่วยนอก 
       2. หน้าห้องจ่ายยา 
       3. หน้าห้องทันตกรรม 
       4. หน้าห้องหลังคลอด 
       5. หน้าหอผู้ป่วยนอนหญิง  อาคารหลวงพ่อดาบส สุมโน 

ร้องเรียนผ่านทางจดหมาย 
ไปรษณียบัตร 

ท่ีอยู่ 
         ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน   โรงพยาบาลพร้าว 
         181 หมู่ 4  ต.เวียง  อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 

 
ระยะเวลาและการตอบสนองต่อเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
 1. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 
 2. ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 3. แยกประเภทงานร้องเรียนเรื่องร้องเรียนให้กับหัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป  เพื่อเสนอเรื่องให้กับ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล พิจารณาความเห็น 
    - กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ/ท่ีปรึกษากฎหมายจะให้ ข้อมูลกับผู้
ขอรับบริการในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับบริการถือว่ายุติ 
   - กรณีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ /แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลพร้าว จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริการต้องการทราบและ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ จะด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน 
 - ผู้ขอรับการบริการ รอการติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหากไม่ได้รับ
การติดต่อกลับจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใน 15 วัน ให้ติดต่อกลับท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลพร้าวฝ่ายบริหารท่ัวไป ช้ัน 2 โรงพยาบาลพร้าว  โทรศัพท์0 5347 5271 , 0 5347 5293 
 
 
 

๓ 

http://www.phraohospital.org/


 

ข้ันตอนการร้องเรียน 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ยุติ       ไม่ยุติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 

2.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์     

โรงพยาบาลพร้าว 

3.ร้องเรียนทางโทรศัพท ์

4.ร้องเรียนผ่านตู้รับความคดิเห็น 

5.ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์ 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

ผู้รับผิดชอบ     สุภาวดี พงษ์เสนาะ  

        หัวหน้าฝ่ายฝา่ยบริหารทั่วไป 

 

 
ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลใหศู้นย์รับเรื่องร้องเรียน รพ.พร้าว 

ทราบ ภายใน 15 วัน 

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง 

ยตุเิร่ืองแจ้งผู้ ร้องเรียนร้องทกุข์

ทราบ 

ไมย่ตุเิร่ืองแจ้งผู้ ร้องเรียนร้องทกุข์

ทราบ 

 

แจ้งผลใหศู้นย์รับเรื่องร้องเรียน รพ.พร้าว ทราบ ภายใน 15 วัน 



 

 

 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบบันทึกหนังสือร้องเรียน 

 

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

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

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพร้าว 

เรื่อง การร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………………… .

อาย…ุ………. ปี อยู่บ้านเลขท่ี …………………หมู่ท่ี………………….…. ต าบล/แขวง………………………… .อ าเภอ/

เขต……………………………………….. จังหวัด …………………………… 

  ขอร้องเรียนเรื่อง…………………………………………………………………………………………………… 

มีรายละเอียดดังนี้.......................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      

       ขอแสดงความนับถือ 

 

      ลงช่ือ.....................................................ผู้ร้องเรียน 

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

      หมายเลขโทรศัพท์ ................................. 

 

 

 



 

แบบแจ้งผลการด าเนินการต่อเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง (ตอบข้อร้องเรียน) 

ท่ี  ชม 0032.301  /.......        โรงพยาบาลพร้าว 

              181 ม.4 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว 

              จังหวัดเชียงใหม่  50190 

วันท่ี……......เดือน........................... พ.ศ...........  

เรื่อง  แจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง 

เรียน  ………………………………………………………………..  

ตามท่ีโรงพยาบาลพร้าว(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้อง

ทุกข์/ร้องเรียนของท่านตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

โรงพยาบาลพร้าวได้รับแจ้งผลการด าเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตาม

ประเด็นท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้วปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

....................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาพร้อมนี ้

ท้ังนี้หากท่านไม่เห็นด้วยประการใดขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)  

โทร. ๐ 5347 5271, 0 5347 5293 ต่อ 100 

โรงพยาบาลพร้าวคุณธรรม “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ าใจ” 

 



 

ทะเบียนการรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ปีงบประมาณ ……………….. 

คร้ังที่ วันที่ ชื่อผู้ร้องเรียน เร่ืองร้องเรียน 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 


