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- ๑ - 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข แจงเบาะแสดาน
การทุจริต และประพฤติมิชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๒. เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการรับเรื่องราวรองทุกข แจงเบาะแสดานการทุจริต  และประพฤติมิชอบ   

ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีสอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมายท่ี
เก่ียวของการการรับเรื่องราวรองทุกขอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

 ๓. เพ่ือเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูท่ีเขามาปฏิบัติงาน
ใหม พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูมารับบริการให
สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน 

4. เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/รองทุกข แจงเบาะแส  ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
 
ขอบเขต 
  

ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการรับเรื่องรองเรียน /รองทุกข แจงเบาะแส โรงพยาบาล        
นายายอาม สําหรับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการจัดการเรื่องราวรองทุกข โดยผานชองทางตางๆดังนี ้
 ๑. ไปรษณีย 
  - หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน) 
  - บัตรสนเทห (ไมลงชื่อผูรองเรียน) 

 2. รองเรียนผานทางโทรศัพท/โทรสาร โรงพยาบาลนายายอาม  
     ** หมายเลขโทรศัพท ๐๓๙๓491103-5 ตอ 140 
     ** หมายเลขโทรสาร ๐๓๙491103-5 ตอ ๑02 

 3. รองเรียนผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส www.naya.go.th  และ40 facebook  
 4. เดินมารองเรียนดวยตัวเองท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลนายายอาม  

 5. สื่อสารมวลชน เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เปนตน 
 
คําจํากัดความ 

• เรื่องรองเรียน  หมายถึง คํารองเรียนจากผูปวย ญาติ ผูรับบริการ ท้ังบุคลากรภายนอกและ
ภายในหนวยงาน ท่ีไมไดรับการตอบสนองความตองการหรือความคาดหวัง ทําใหเกิดความไมพึง
พอใจ และแจงขอใหตรวจสอบ แกไข หรือปรับเปลี่ยนการดําเนินการ 

• ขอเสนอแนะ หมายถึง คํารองเพ่ือแจงใหทราบ หรือแนะนํา เพ่ือการปรับปรุงระบบการบริการ 
สิ่งแวดลอม และอ่ืน ๆ ของโรงพยาบาลนายายอาม 
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 * ผูรองเรียน   หมายถึง ผูปวย ญาติ ผูรับบริการ ประชาชนท่ัวไป องคกรภาครัฐ เอกชน ผูมีสวนได
สวนเสีย ตลอดจนผูมาติดตอ ผานชองทางตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน การให
ขอเสนอแนะ การใหขอคิดเห็น การชมเชย การสอบถาม หรือรองขอขอมูล 
 * ชองทางการรับเรื่องรองเรียน  หมายถึง ชองทางท่ีสามารถรับ-สงเรื่องรองเรียนได ประกอบดวย    
ตูรับเรื่องรองเรียน ตูแสดงความคิดเห็น งานประชาสัมพันธ หนังสือถึงผูอํานวยการ รองเรียนดวยตนเอง 
รองเรียนผานทางเว็บไซต Line หรือชองทางอ่ืน ๆ เชน ผานสื่อ 
 * การจัดการขอรองเรียน  หมายถึง การจัดการในเรื่องขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น         
คําชมเชย การสอบถาม หรือรองขอขอมูล โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานไดแก 
 ๑. การแตงตั้ง คณะกรรมการจัดการขอรองเรียนและขอชมเชยระดับหนวยงาน  
 ๒. การรับขอรองเรียน  
 ๓. การพิจารณาจําแนกระดับและจัดการขอรองเรียน  
 ๔. การรับและรวบรวมขอรองเรียนจากหนวยงานตาง ๆ  
 ๕. การจัดทํารายงานสรุปผลการจัดการขอรองเรียนราย เดือน 
 ๖. การกําหนดมาตรการปองกันแกไขปญหาขอรองเรียน  
 ๗. การนํามาตรการปองกันแกไขปญหาขอรองเรียนไปปฏิบัติ  
 * การเจรจาตอรอง ไกลเกล่ีย ข้ันตน  หมายถึง การท่ีทีมเจรจาตอรองฯ ของหนวยงานเจรจาไกล
เกลี่ยเฉพาะหนากอน เม่ือพบเหตุการณท่ีมีแนวโนมท่ีจะฟองรองหรือรองเรียน 
 * คณะกรรมการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน  หมายถึง บุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปน
ผูรับผิดชอบการจัดการขอรองเรียน / ชมเชยของหนวยงาน 
 * แนวทางการจัดการเรื่องรองเรียน 
 

 นิยาม 
เวลาในการ
ตอบสนอง 

ผูรับผิดชอบ 

๑ ขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ 
ขอรองเรียน
เรื่องเล็ก 

- ผูรองเรียนไมไดรับความเดือดรอนแตติดตอ
มาเพ่ือใหขอเสนอแนะ ใหขอคิดเห็น ชมเชยใน
การใหบริการ 
- การรองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ใหบริการของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 
- การรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ 
 

ไมเกิน 1๕ วัน 
ทําการ 

หนวยงาน 

2 ขอรองเรียน
เรื่องใหญ 

- ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอนมีการโตแยง
เกิดข้ึนไมสามารถแกไขไดโดยหนวยงานเดียว
ตองอาศัยทีมไกลเกลี่ยและอํานาจ
คณะกรรมการบริหารในการแกไข 
- เรื่องท่ีสรางความเสื่อมเสียตอช่ือเสียของ รพ. 

ไมเกิน 15 วัน 
ทําการ 

- ทีมไกลเกลี่ย 
- คณะกรรมการบริหาร รพ. 

3 การฟองรอง ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอนและรองเรียน
ตอสื่อมวลชน หรือผูบังคับบัญชาระดับจังหวัด
หรือมีการฟองรองเกิดข้ึน 

ไมเกิน 3๐ วัน 
ทําการ 

- ทีมไกลเกลี่ย 
- คณะกรรมการบริหาร รพ. 
- หนวยงานระดับสูงข้ึนไป 
เชน สสจ. 
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ระบบการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลนายายอาม 

รายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
1. การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
 ๑.๑ กําหนดสถานท่ีจัดตั้งศูนย / จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน  
 ๑.๒ กําหนดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน  
     ๑.๓ พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรท่ีเหมาะสม เพ่ือกําหนดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการ            

ขอรองเรียนของหนวยงาน 
      ๑.๔ ออก/แจงคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงานพรอมท้ังแจงให

บุคลากรภายในหนวยหนวยงานทราบเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
๒. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ 
 เจาหนาท่ีดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนท่ีเขามายังศูนยฯ จากชองทางตาง ๆ ดังนี้  

- โทรศัพท 
- รองเรียนกับเจาหนาท่ี  
- หนังสือ หรือจดหมาย 
- เว็บไซต ของโรงพยาบาลนายายอาม 
- อ่ืน ๆ เชน กลองแสดงความคิดเห็น 
-  
๓. การบันทึกขอรองเรียน 

3.1 ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียนลงบนแบบฟอรมบันทึกขอ
รองเรียน แบบฟอรม Complaint Form 

3.2  การกรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน แบบฟอรม Complaint Form ควรถามชื่อ-สกุล 
หมายเลขโทรศัพทติดตอกลับของผูรองเรียนเพ่ือเปนหลักฐานยืนยันและปองกันการกลั่น
แกลง รวมท้ังเปนประโยชนในการแจงขอมูลการดําเนินกาแกไข/ปรับปรุงกลับแกผูรองเรียน 

 
การรับเรื่องรองเรียน 

๑. ขอรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
เม่ือผูรับบริการประสบปญหาเก่ียวกับการใชบริการ ประเด็นท่ีรองเรียน ไดแก 

- ไดรับอันตรายจากการรับบริการ หรือใชยา ท้ังท่ีไดปฏิบัติตามวิธีใช คําแนะนําหรือขอควรระวัง
ตามท่ีฉลากระบุแลว 

- เครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑท่ีจําเปนประจําสถานนพยาบาลไมเปนไปตามท่ีกําหนด  
- คาใชจายทางดานการรักษาพยาบาลไมเปนธรรม 
- การรักษาไมไดมาตรฐาน 
- กระทําผิดจรรยาบรรณ และจริยธรรม 
- ไมไดรับความสะดวกในการรับบริการ 

 -    ไมไดรับการบริการท่ีดี หรือ ไมตรงกับความเจ็บปวย หรือความตองการ  
 -   พบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีและหนวยงานภายในหนวยงานราชการ  
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 ๒. การรองเรียน การ ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หมวด ๑๐ ขอ ๒๒๐ ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตาม
ความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีสิทธิรองเรียนไปยังหนวยงานของรัฐนั้น
หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ แลวแตกรณีได.- ดังนี้ 

- การยื่นขอรองเรียนตามวรรคหนึ่ง ตองดําเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีรูหรือควรรูวาหนวย 
งานของรัฐนั้นมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ขอ ๒๒๑ การรองเรียนตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูรองเรียน ในกรณีผูรองเรียนเปนนิติบุคคล
ตองลงลายมือชื่อของกรรมการซ่ึงเปนผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล(ถามี)  
 หนังสือรองเรียนตามวรรคหนึ่ง ตองใชถอยคําสุภาพ และระบุขอเท็จจริงและเหตุผลอันเปนเหตุแหง
การรองเรียนใหชัดเจน พรอมแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของไปดวย 
 ขอ ๒๒๒ ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไดรับเรื่องรอยเรียนตามขอ ๒๒๐ ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาขอ
รองเรียนใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวแจงผลใหผูรองเรียนทราบโดยไมชักชา พรอมท้ังแจงใหคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณทราบดวย 
 ขอ ๒๒๓ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดรับเรื่องรองเรียนตามขอ ๒๒๐ ใหคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณพิจารณาขอรองเรียนใหแลวเสร็จโดยเร็ว โดยใหดําเนินการตามมาตรา ๔๓ วรรคสี่ แลวแจง
ผลใหผูรองเรียนและหนวยงานของรัฐทราบดวย 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนท่ีสุด  
 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณอาจกําหนดรายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติมไดตามความจําเปนเพ่ือประโยชน
ในการดําเนินการ 

3. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
1) ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส  
2) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส  
3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของรองเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจน

วามีมูล ขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี/หนวยงาน จัดแจงเพียงพอ
ท่ีสามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได  

4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี)  
   -ใชถอยคําสุภาพหรือขอความสุภาพ 

 
๓.ชองทางการรองเรียนหรือแจงเบาะแส 

  ๑ . ไปรษณีย 

  - หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน) 
  - บัตรสนเทห (ไมลงชื่อผูรองเรียน) 



 2. รองเรียนผานทางโทรศัพท/โทรสาร โรงพยาบาลนายายอาม  
     ** หมายเลขโทรศัพท ๐๓๙๓491103-5 ตอ 140 
     ** หมายเลขโทรสาร ๐๓๙491103-5 ตอ ๑02 

 3. รองเรียนผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส www.naya.go.th  และ40 facebook  
 4. เดินมารองเรียนดวยตัวเองท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลนายายอาม  
 5. สื่อสารมวลชน เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เปนตน 

 
 ๔. หลักเกณฑการพิจารณากล่ันกรองเรื่องรองเรียนเบ้ืองตน  
  ๑. การรองเรียนท่ีมีขอมูลไมชัดเจน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาแหลงขอมูลเพ่ิมเติมไดให
ยุติเรื่อง เก็บเปนขอมูล และแจงผูรองเรียนทราบถึงเหตุผล กรณีติดตอผูรองเรียนได 
  ๒. การรองเรียนท่ีเกิดจากความเขาใจผิดของผูรองเรียน หรือ เปนเรื่องรองเรียนท่ีเจาหนาท่ี
ผูรับเรื่องรองเรียนสามารถใหขอมูล/ไกลเกลี่ยได ใหยุติเรื่อง และเก็บเปนขอมูล 
  ๓. กรณีผูรองเรียนใหขอมูลท่ีมีเนื้อหาในเชิง “แนะนํา การเสนอแนะ” ไมจัดวาเปนเรื่อง
รองเรียนท่ีตองดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (กลุมทาทาย) โดยใหพิจารณายุติเรื่อง 
 
 

**************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










