
คู่มือ 

การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 

(Complaint Management Standard Operation Procedure) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลปะเหลียน 
อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 

 



วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การด าเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลปะเหลียน มีการปฏิบัติสอดคล้องกับ
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 
 2. เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการจัดการข้อร้องเรียน
ท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให้ความคิดเห็น / ค าร้องเรียนของผู้รับบริการได้รับการตอบสนองท่ีเหมาะสมและน าไปสู่การ
ปรับปรุงระบบงานให้ดียิ่งขึ้น 
 4. เพื่อเพิ่มความไวในการรับรู้ปัญหาและเกิดการตอบสนองท่ีรวดเร็วและเหมาะสม 
 5. เพื่อเป็นแนวทางขั้นต้นในการเจรจาต่อรองไกล่เกล่ีย เพื่อป้องกันการฟ้องร้อง 
 6. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีได้ใสใจและทบทวนข้อร้องเรียนท่ีเกิดขึ้น
ซ้ าๆ  
 7. เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และการด าเนินจัดการข้อร้องเรียนได้มีการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน และ
ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนท่ีก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 8. เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรับผิดชอบด้านการด าเนินการจัดการข้องร้องเรียนของผู้รับบริการ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียน
ต่างๆ โดยกระบวนการและวิธีการด าเนินงานต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ขอบเขต 
 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น แบบแสดงความคิดเห็น หรือแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการบริการ หรือแบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสของผู้รับบริการจากตู้แสดงความคิดเห็น จากหน้า   
เพจ Facebook ของโรงพยาบาลปะเหลียน จาก https://www.facebook.com/PalianHospitalCenter 
และจดหมาย น ามาสู่การวิเคราะห์ข้อมูล น าส่งให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินกาตอบสนอง/แก้ไขข้อร้องเรียน และน ามา
สู่การทบทวนในคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์โรงพยาบาลปะเหลียน 
 

ค าจ ากัดความ 
 1. เรื่องร้องเรียน หมายถึง ค าร้องเรียนจากผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ ท้ังบุคลากรภายนอก และภายใน
หน่วยงาน ท่ีไม่ได้รับตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง ท าให้เกิดความไม่พอใจ  และแจ้งขอให้
ตรวจสอบ แก้ไข หรือปรับเปล่ียนการด าเนินการในโรงพยาบาลปะเหลียน หรือสถานบริการในสั งกัด 
โรงพยาบาลปะเหลียน  
 2. ข้อเสนอแนะ หมายถึง ค าร้องเพื่อแจ้งให้ทราบ หรือแนะน า เพื่อการปรับปรุงระบบการบริการ
ส่ิงแวดล้อม และอื่นๆ ของโรงพยาบาลปะเหลียน 
 3. ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ ประชาชนท่ัวไป องค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตลอดจนผู้มาติดต่อ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ การให้
ข้อเสนอแนะ / การให้ข้อคิดเห็น / การชมเชย/ การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
 4. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ช่องทางท่ีสามารถรับ/ ส่งเรื่องร้องเรียนได้ ประกอบด้วยตู้
รับเรื่องร้องเรียน งานประชาสัมพันธ์ หนังสือถึงโรงพยาบาลปะเหลียน ร้องเรียนด้วยตนเอง ร้องเรียนผ่าน
เว็บไซต์โรงพยาบาลปะเหลียน ผ่านเพจ Facebook ของโรงพยาบาลปะเหลียน 

https://www.facebook.com/PalianHospitalCenter


  
 
 5. การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ค า
ชมเชย การสอบถาม หรือร้องขอข้อมูล โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานได้แก่ 
  5.1 การแต่งต้ัง คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและข้อชมเชยระดับหน่วยงาน 
  5.2 การรับข้อร้องเรียน 
  5.3 การพิจารณาจ าแนกระดับและจัดการข้อร้องเรียน 
  5.4 การรับและรวบรวมข้อร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆ 
  5.5 การจัดท ารายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนรายไตรมาส 
  5.6 การก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 
  5.7 การน ามาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไปปฏิบัติ 
 6. การเจรจาต่อรอง ไกล่เกล่ีย ขั้นต้น หมายถึง การท่ีทีมเจรจาต่อรองฯ ของหน่วยงานเจรจาไกล่
เกล่ียเฉพาะหน้าก่อน เมื่อพบเหตุการณ์ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะฟ้องร้องหรือร้องเรียน 
 7. คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน หมายถึง บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็น
ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน/ ชมเชย ของโรงพยาบาลปะเหลียน ได้รับการแต่งต้ังโดยผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลปะเหลียน 
 8. ระดับความรุนแรง 
 

ระดับ นิยาม เวลาในการ
ตอบสนอง 

ผู้รับรับผิดชอบ 

1 ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมา
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ/ให้ข้อคิดเห็น/ชมเชยใน
การให้บริการ  

ไม่เกิน 5 วันท าการ โ ร ง พ ย า บ า ล ป ะ
เหลียน 

2 ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น
เรื่องเล็ก 

-การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
-การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

ไม่เกิน 15 วันท า
การ 

โ ร ง พ ย า บ า ล ป ะ
เหลียน 

3 ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น
เรื่องใหญ่ 

-ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนมีการโต้แย้ง
เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว
ต้องอาศัยทีมไกล่เกล่ียและอ านาจทางการ
บริหารในการแก้ไข 
-เรื่องท่ีสร้างความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของ
โรงพยาบาลปะเหลียน และสถานบริการใน
สังกัดโรงพยาบาลปะเหลียน 

ไม่เกิน 30 วันท า
การ 

-ทีมไกล่เกล่ีย 
-คณะกรรมการรับ
เรื่ องร้อง เรียนร้อง
ทุกข์ โรงพยาบาลปะ
เหลียน 

4 การฟ้องร้อง ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและร้องเรียน
ต่อส่ือมวลชน หรือผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัด
หรือมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น 

ไม่เกิน 60 วันการ -ทีมไกล่เกล่ีย 
-หน่วยงานระดับสูง
ขึ้นไป เช่น สสจ.  

 
 
 



นโยบายปฏิบัติ 
 1. จัดต้ังคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ มีหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียน ฟ้องร้อง บริหารจัดการ
ข้อร้องเรียน รวมถึงการให้ค าปรึกษา แนะน า ประสานงาน ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
และจัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้การปรับปรุงเชิงระบบต่อไป 
 2. จัดต้ังคระกรรมการเจรจาไกล่เกล่ีย โดยมีหน้าท่ีก าหนดนโยบายในการเจรจาไกล่เกล่ียด้วยสันติวิธี 
ก ากับติดตามประเมินผล รวมท้ังไกล่เกล่ียกรณีพิพาท/ข้อขัดแย้ง ท่ีเกิดขึ้นในหน่วยงาน 
 3. ก าหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ได้แก่ 
  - ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ ข้อคิดเห็น 
  - ร้องเรียนผ่านจดหมายถึงผู้เกี่ยวข้อง 
  - ร้องเรียนด้วยตนเองผ่านแบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
  - ร้องเรียนด้วยตนเอง กรณีไม่มีหนังสือร้องเรียน ให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน
พร้อมช่ือ นามสกุล ลงลายมือช่ือ พร้อมท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ 
  - ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน พร้อมท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
ท่ีสามารถติดต่อได้  
  - ร้องเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต Facebook ของโรงพยาบาลปะเหลียน และกลุ่ม Line 
  - ร้องเรียนผ่านส่ือ ส่ิงพิมพ์ ส่ือมวลชน ให้รวบรวมข้อมูล 
 4. ให้โรงพยาบาลปะเหลียน และสถานบริการในสังกัดโรงพยาบาลปะเหลียน น ามาตรฐานเชิง
นโยบาย เรื่อง “การบริหารจัดการข้อร้องเรียน” ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ควบคุม ก ากับ ติดตาม ใน
หน่วยงาน 

 
ระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลปะเหลยีน 

มีรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 1. การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน โดยโรงพยาบาลปะเหลียน 
  1.1 ก าหนดสถานท่ีจัดต้ังศูนย์/ จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
  1.2 ก าหนดเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
  1.3 พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรท่ีเหมาะสม เพื่อก าหนดเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการข้อ
ร้องเรียนของหน่วยงาน 
  1.4 ออก/ แจ้งค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานพร้อมท้ัง
แจ้งให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 2. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ โดยในแต่ละวัน เจ้าหน้าท่ีต้องด าเนินการ
รับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนท่ีเข้ามายังศูนย์ฯ จากช่องทางต่างๆ ดังนี้ (1) โทรศัพท์ (2) ร้องเรียนกับ
เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาลปะเหลียนและสถานบริหารในสังกัดโรงพยาบาลปะเหลียน (3) หนังสือ/ จดหมาย    
(4) ผ่านทางอินเตอร์เน็ต Facebook ของโรงพยาบาลปะเหลียน และกลุ่ม Line (5) อื่นๆ เช่น กล่องแสดง
ความคิดเห็น 
 3. การบันทึกข้อร้องเรียน โดยเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์โรงพยาบาลปะเหลียน ในศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลปะเหลียน 
  3.1 ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนแบบฟอร์มบันทึกข้อ
ร้องเรียนแบบฟอร์ม Complaint Form 



  3.2 การกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน แบบฟอร์ม Complaint Form ควรถาม      
ช่ือ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับของผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน และป้องกันการกล่ันแกล้ง 
รวมท้ังเป็นประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลการด าเนินการแก้ไข/ ปรับปรุงกลับแก่ผู้ร้องเรียน 
 4. การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน โดยจัดต้ังศูนย์จัดการข้อร้องเรียนโดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ
ท่ีชัดเจน เบอร์โทรศพัท ์
 5. ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของผู้รับบริการภายในก าหนดดังนี้ 
  5.1 ภายในเวลา 10 วันท าการ ได้แก่เรื่องร้องเรียนท่ีมีข้อมูลครบถ้วน สามารถตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาลปะเหลียน และสถานบริการในสังกัดโรงพยาบาลปะเหลียน 
  5.2 ภายในเวลา 30 วันท าการ ได้แก่ เรื่องร้องเรียนท่ีมีข้อมูลไม่ครบถ้วน สามารถรวบรวม
ข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องท าหลักฐานเพิ่มเติม 
  5.3 ภายในเวลา 60 วันท าการ ได้แก่ เรื่องร้องเรียนท่ีมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ต้องสืบหา
ข้อเท็จจริง 
  5.4 ภายใน 7 วันท าการ ได้แก่ การร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุภาครัฐ 
กระทรวงการคลัง พ.ศ.2560 
 6. การนับระยะเวลา ให้เริ่มนับต้ังแต่วันท่ีปรากฏอยู่ในเขตข้อมูล “วันท่ีรับ” ของระบบงานบริหาร
เรื่องร้องเรียนของแต่ละหน่วยงาน 
 7. การก าหนดว่า เรื่องร้องเรียนใด จะเข้าอยู่กลุ่มใดของเกณฑ์ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน ของผู้รับบริการนั้นให้หน่วยงานท่ีด าเนินการเป็นผู้ระบุกลุ่มลงในหน้า “บันทึกข้อมูลการรับเรื่อง
ร้องเรียน” ของระบบงานบริหารเรื่องร้องเรียน นอกจากนี้เห็นสมควรให้มีการจัดล าดับช้ันความส าคัญของเรื่อง
ร้องเรียนโดยก าหนดประเภทของเรื่องร้องเรียนท่ีต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนดังนี้ 
  7.1 เรื่องร้องเรียนท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งมีผล
ต่อสุขภาพ และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 
  7.2 เรื่องร้องเรียนท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย 
  7.3 เรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
  7.4 เรื่องร้องเรียนทุจริต คอรร์ัปช่ัน 
 ท้ังนี้ขอให้ผู้รับเรื่อง/ ผู้ด าเนินการเสนอเรื่องและด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ระยพเวลาการแก้ไข
ปัญหาการร้องเรียนของแต่ละกลุ่มด้วย 
 
การรับเร่ืองร้องเรียน 
 1. ประเด็นท่ีสามารถรับเรื่องร้องเรียน เมื่อผู้รับบริการประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการ ประเด็นท่ี
สามารถร้องเรียนได้แก่ 
  1.1 ได้รับอันตรายจากการรับบริการ หรือใช้ยา ท้ังท่ีได้ปฏิบัติตามวิธีใช้ ค าแนะน าหรือข้อ
ควรระวังตามท่ีฉลากระบุแล้ว 
  1.2  เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ ท่ีจ าเป็นประจ าสถานพยาบาลไม่เป็นไปตามท่ี
ก าหนด 
  1.3 ค่ารักษาทางด้านพยาบาลไม่เป็นธรรม 
  1.4 การรักษาไม่ได้มาตรฐาน 
  1.5 กระท าผิดจรรยาบรรณ และจริยธรรม 
  1.6 ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ 



  1.7 ไม่ได้รับการบริการท่ีดี หรือ ไม่ตรงกับความเจ็บป่วย หรือความต้องการ 
  1.8 พบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานภายในหน่วยงานราชการ 
 2. การร้องเรียน กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 
10 ข้อ 220 ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐหรือ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วแต่กรณีได้ ดังนี้ 
  1) การยื่นข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องด าเนินการภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันท่ีรู้หรือ
ควรรู้ว่า หน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎหระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
   ข้อ 221 การร้องเรียนต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล ต้อง
ลงลายมือช่ือของกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล ( ถ้ามี) 
หนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยค าสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการ
ร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องไปด้วย 
   ข้อ 222 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไ ด้รับเรื่องร้องเรียนตามข้อ 220 ให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่
ชักช้า พร้อมท้ังแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย 
   ข้อ 223 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับเรื่องร้องเรียนตามข้อ 220 
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้เสร็จเร็ว โดยด าเนินการตามมาตร 43 วรรคส่ี แล้ว
แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นท่ีสุด 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจอ านาจก าหนดรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินการ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจก าหนดรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ตามความ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ 
 3. ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส   
  1. โทรศัพท์ ท่ีหมายเลข 075-501907 ถึง 8 
  2. ร้องเรียนกับเจ้าหน้าท่ี ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
  3. หนังสือ/ จดหมาย 
  4. ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์  ของโรงพยาบาลปะเหลียน เพจ Facebook ของ
โรงพยาบาลปะเหลียน 
  5. ผู้แสดงความคิดเห็น 
 4. หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองเร่ืองร้องเรียนเบื้องต้น 
  1. การร้องเรียนท่ีมีข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ให้
ยุติเรื่องเก็บเป็นข้อมูล และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบถึงเหตุผล กรณีติดต่อผู้ร้องเรียนได้ 
  2. การร้องเรียนท่ีเกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ร้องเรียน หรือ เป็นเรื่องร้องเรียนท่ีเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับเรื่องร้องเรียนสามารถให้ข้อมูล/ ไกล่เกล่ียได้ ให้ยุติเรื่อง และเก็บเป็นข้อมูล 
  3. กรณีผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลท่ีมีเนื้อหาในเชิง “แนะน า การเสนอแนะ” ไม่จัดว่าเป็นเรื่อง
ร้องเรียนท่ีต้องด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (กลุ่มท้าทาย) โดยให้พิจารณายุติเรื่อง 



 5. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
  1. แบบบันทึกรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 
  2. แบบรายงานผลการด าเนินงานการรับเรื่องร้องเรียน ( ส่งโรงพยาบาลปะเหลียน          
ทุก 3 เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

ขั้นตอนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

เร่ืองร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

1.ประสานทางโทรศัพท์ 
2.ประสานทางหนังสือราชการ 
3.ลงพื้นท่ี (หน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง/ผู้ร้อง) เพื่อ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงปละหาข้อมูลเพิ่มเติม 

 

ช่องทาง 

-บุคคล 

-โทรศัพท์ 

-จดหมาย 

-หนังสือราชการ 

ไกล่เกล่ีย/ แก้ไข 

จัดการปัญหา 

ได้ ไม่ได้ 

ยุติเรื่อง คณะกรรมการพิจารณา 

เรื่องร้องเรียน ด าเนินการ 

แจ้งผู้ร้องเรียน / ต้นเรื่อง 
ยุติเรื่อง 

บันทึกข้อมูล แจ้งผู้ร้องเรียน/ ต้นเรื่อง 



แบบค าร้องเรียน/ แจง้เบาะแสการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 

       
                                                                                    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
        โรงพยาบาลปะเหลียน 
        อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120 
                                                            วันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ.......................... 
เรื่อง ............................................................................................................................................................. 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปะเหลียน 
 

 ข้าพเจ้า......................................................................อายุ.........ปี..........บ้านเลขท่ี................. 
หมู่ท่ี........... ต าบล ....................... อ าเภอ ........................... จังหวัด..................... โทรศัพท์............................... 
อาชีพ........................................... เลขท่ีบัตรประชาชน..............................................ออกโดย............................. 
วันออกบัตร............................................วันหมดอายุ.............................................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้โรงพยาบาลปะเหลียน พิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาในเรื่อง 
 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

 ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้น
เป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าของส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 
 1.).............................................................................................จ านวน.............................ชุด 
 2.).............................................................................................จ านวน.............................ชุด 
 3.).............................................................................................จ านวน.............................ชุด 
 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้ยื่นค าร้อง                      ลงช่ือ................................................เจ้าหน้าท่ี 
      (...........................................)                                         (..............................................) 
 
   เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปะเหลียน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
   ลงช่ือ...................................................... 
   (.............................................................) 
 


