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1. กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. รับและบันทึกเรื่องรองเรียน  
2 .แจงคณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน 
3. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบหาขอเท็จจริง ตรวจสอบ รวบรวมพยาน หลักฐาน และพิจารณา
เรื่องรองเรียนเบื้องตน แลวรายงานผลการตรวจสอบใหผูบังคบับัญชาทราบพิจารณาดําเนินการ 
6. กรณมีีมูลความผิด  ใหรายงานผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เพ่ือพิจารณาลงโทษทางวินัยขาราชการ 
5. ผูบังคบับัญชาเหนือขึ้นไป พิจารณาลงโทษตามวินัยขาราชการ 
 

               ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งไดกําหนดเปนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐระยะที่ 3 พ.ศ. 2560- 2564 รวมทั้งนโยบายและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ภายใตวิสัยทัศน กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด รวมตานทุจริต โดยมุงหมายใหการ
บริหารงานและการดําเนินงานของโรงพยาบาลดอยหลอ และหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลดอยหลอ มีความเปน
เลิศดวย  ระบบธรรมาภิบาล โปรงใส ในการดําเนินงานรวมทั้งเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกประชาชนและผูมีสวน
ไดเสีย 

               จึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลดอยหลอ 
เพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ 
 
              1. เพ่ือใหเจาหนาที่ของโรงพยาบาลดอยหลอ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับ 
เรื่องราวรองเรียน รองทุกข หรือขอความชวยเหลือใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
              2. เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของ โรงพยาบาลดอยหลอ มีขั้นตอน/ 
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
             3. เพ่ือสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
             ๔. เพ่ือเผยแพรใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของโรงพยาบาลดอยหลอทราบกระบวนการ 
             ๕. เพ่ือใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการ ขอรองเรียน 
ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

หลักการและเหตุผล 

บทที่ 1 
บทนํา 
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 เรื่องรองเรียน หมายถึง  ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาทีต่าง ๆ ของเจาหนาท่ีของรัฐ 
 การรองเรียน หมายถึง  การรองเรียน / แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือดําเนินการ
ตามที่กฎหมายกําหนด  
 การรองเรียนกระทําผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง  การรองเรียนกลาวหาวาเจาหนาที่ของรัฐ ไดแก
ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางชั่วคราว กระทําความผิดทางวินัย โดยมีการ
ฝาฝนขอหามหรือขอปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบไดกําหนดไววาเปนความผิดทางวินัยและไดกําหนดโทษไว 
ทั้งนี้ อาจเปนทั้งเรื่องเก่ียวกับงานราชการหรือเรื่องสวนตัว 
 ผูรองเรียน/แจงเบาะแส  หมายถึง  ผูพบเห็นการกระทําอันมิชอบดานการทุจริตคอรรัปชั่น  
 หนวยรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง  ศนูยบริหารจัดการเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 หนวยงานดําเนินการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง  ศนูยบริหารจัดการเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 การดําเนินการ หมายถึง  การจัดการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสตั้งแตตนจนถึงการไดรับการ
แกไขหรือไดขอสรุป เพ่ือแจงผูรองเรียนกรณทีี่ผูรองเรียนแจงชื่อที่อยูชัดเจน 

บทท่ี 2 
ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการรองเรียน 

คําจํากัดความ 

 
ชองทางการรองเรียน 

    
    1. รองเรียนดวยตัวเอง โดยผูรองมารองเรียนกับเจาหนาที่ ณ จุดปฏิบัติงาน หรือรองกับเจาหนาที่รับเรื่องรองเรียน
ประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน โดยเจาหนาที่ผูรับเรื่องรองเรียนจะบันทึกขอมูลตามแบบบันทึกขอรองเรียน หรือผูรอง
บันทึกขอมูลในแบบบันทึกขอรองเรียนดวยตัวเอง 
    2. รองเรียนทางโทรศัพทหมายเลข 053 267 396- 9     
    3. รองเรียนโดยเขียนสงในกลองรับเรื่องรองเรียนซึ่งติดไว ณ จุดบริการตางๆในโรงพยาบาลดอยหลอ และศูนย
สุขภาพชุมชน 
    4. รองเรียนโดยหนังสือหรือจดหมาย ถึง  โรงพยาบาลดอยหลอ 511 ม.25 ตําบลดอยหลอ  อําเภอดอยหลอ 
จังหวัดเชียงใหม  50160 
    5. รองเรียนผานศูนยดํารงธรรมอําเภอดอยหลอ  จังหวัดเชียงใหม  สวนราชการตางๆ และผานทางชุมชุน 
    6. รับเรื่องรองเรียนผานหนา www.doilohos.com 
    7. รับเรื่องรองเรียนผานหนา www.chiangmaihealth.go.th 
    8. รองเรียนผานศูนยบริการหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน ซึ่งมีศูนยบริการในทุกอําเภอของจังหวัดเชียงใหม 
    9. รองเรียนทาง Face book โรงพยาบาลดอยหลอ 
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ขั้นตอนรับเรื่องรองเรียน 

1. รับและบันทึกเรื่องรองเรียน พรอมแจงชื่อ/ตําแหนงผูรับสาย  
2. แจงขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียนใหผูรองไดรับทราบดังนี้ 

2.1 ผูรับเรื่องบันทึกขอรองเรียนไว 
2.2 นําขอรองเรียน แจงผูบริหาร และคณะกรรมการรับเรื่องรองเรียนไดรับทราบ 
2.3 ทีมตรวจสอบขอเท็จจรงิ และแจงกลับผูรองภายใน 5 วันทําการ 

  3.  บันทึกขอรองเรียน แจงผูอํานวยการผานหัวหนางาน และคณะกรรมการจัดการเรื่องรองเรียน 
  4.  ทีมรับเรื่องรองเรียน ตรวจสอบขอมูล ขอเท็จจริง รวบรวมพยาน หลักฐาน และพิจารณาเรื่องรองเรียนเบื้องตน 

6.  คณะกรรมการฯ ติดตามผูเก่ียวของการทบทวนเหตุการณ และการวางแนวทางเพ่ือปองกันการเกิดซ้ํา 
          7.  ดําเนินการแกไขปญหา ภายใน 30 วันทําการ / แจงผลการดําเนินงานแกผูรองเรียน / ผูเก่ียวของ 
   
  8. ประเมินความพ่ึงพอใจของผูรองเรียน





                                                  แผนผังกระบวนการจัดการเรืองร้องเรียน                                                                                4 

 

           รายงาน   

 ผู้บงัคบับญัชาเบอีงต้น 

         ผู้ ร้องเรียน 

     เจ้าหน้าทีรับเรืองร้องเรียน 

 - ดว่นแจ้งทนัทีด้วยวาจาเพอื   รับทราบเบืองต้น 

 - ทวัไปภายใน ( วนั) 

 รายงานผู้บงัคบับญัชา     

เหนือขึนไปพิจารณา 

แจ้งผลการดําเนินการให้ 

ผู้ ร้องเรียนทราบ 

                   คณะกรรมการ      

              ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 
 - เรืองร้องเรียนไม่ซบัซ้อน (  วนั) 

 - เรืองซบัซ้อน (  วนั) 

           วนั 
 - เรืองร้องเรียนไม่ซบัซ้อน (  วนั) 

 - เรืองซบัซ้อน (  วนั) 
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แบบคํารองทุกข/รองเรยีน(ดวยตนเอง) 

(แบบคํารองเรียน๑)
 
 
 

ที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน 
โรงพยาบาลดอยหลอ 

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

เรื่อง ............................................................................................................................................... 

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอยหลอ 

                            ขาพเจา............................................... อายุ..............ป อยูบานเลขที่.................... หมูที่...................................... 
ตําบล.................................... อําเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท.................................................. 
อาชีพ.................................................................ตาํแหนง................................................................................................................ 
ถือบัตร........................................................................เลขท่ี..................................................................................................................... 
ออกโดย............................................วนัออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ..................................................................... 
มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียน เพ่ือใหโรงพยาบาลดอยหลอ พิจารณาดําเนินการชวยเหลือ 

หรือแกไขปญหาในเรื่อง………......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................... 
                            ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคํารองทุกข/รองเรยีนตามขางตนเปนจริง และยินดรัีบผิดชอบทั้ง 

ทางแพงและทางอาญาหากจะพึงมี 

           โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองทุกข/รองเรียน (ถามี) ไดแก 
๑) ............................................................................................................................. จํานวน............ชุด 

๒) ............................................................................................................................. จํานวน............ชุด 

๓) .............................................................................................................................. จาํนวน............ชุด 

๔) .............................................................................................................................. จาํนวน............ชุด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนนิการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ) ................................................ 
           (............................................) 
                ผูรองทุกข/รองเรียน 
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แบบคํารองทุกข/รองเรยีน(โทรศัพท) 

(แบบคํารองเรียน.๒) 

ที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน 

โรงพยาบาลดอยหลอ 

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

เรื่อง ............................................................................................................................. .................. 

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอยหลอ 

                            ขาพเจา............................................... อายุ.........ป อยูบานเลขท่ี...................... หมูที…่…………………………...... ี่ 
ถนน................................ตาํบล........................ อําเภอ........................... จังหวัด............................. โทรศัพท……………… 

..................................อาชีพ............................................ตําแหนง........................................................................................................ 
มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียน เพ่ือใหโรงพยาบาลดอยหลอ พิจารณาดําเนินการชวยเหลือ 

หรือแกไขปญหาในเรื่อง………................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
โดยขออาง................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................เปนพยานหลักฐานประกอบ 

                            ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคํารองทุกข/รองเรยีนตามขางตนเปนจริง และ จนท.ไดแจงให 
ขาพเจาทราบแลววาหากเปนคํารองท่ีไมสุจรติอาจตองรับผิดตามกฎหมายได 

ลงชื่อ…………………………………… จนท.ผูรับเรื่อง 

     (...........................................) 
วันท่ี...............เดือน.........................พ.ศ............... 
    เวลา............................... 
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แบบแจงการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

ที่ (เรื่องรองเรียน) /............... 

(ตอบขอรองเรียน 1) 

โรงพยาบาลดอยหลอ 

511 หมูที่ 25 ตําบลดอยหลอ อาํเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม 50160 

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

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

โดยทาง ( 

  ตามท่ีทานไดรองทุกข/รองเรียน ผานศูนยรับเรื่องรองเรยีนโรงพยาบาลดอยหลอ 

) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย ( ) ดวยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท 

( ) อื่นๆ .................................................................................................................................. ...................................................... 
ลงวันท่ี....................................... เก่ียวกับเรื่อง................................................................................................... …………… 

……………………………………………………………………………………………นั้น 

                        โรงพยาบาลดอยหลอ ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนของทานไวแลว 

ตามทะเบยีนรับเรื่อง เลขรับที่..........................................ลงวนัที่......................................................และโรงพยาบาลดอยหลอ 
ไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา 

                        ( ) เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของโรงพยาบาลดอยหลอและไดมอบหมาย 

ให……………………................................................................................เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ 

                        ( ) เปนเรื่องที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ของโรงพยาบาลดอยหลอ และไดจัดสงเรื่อง 
ให........................................................................................ซึงเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เก่ียวของดาํเนินการตอไปแลวท้ังน้ี ทาน
สามารถติดตอประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงานดังกลาวไดอีกทางหนึ่ง 
                        ( ) เปนเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัตไิวเปนการเฉพาะแลว ตาม 

กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอใหทานดําเนนิการตามขั้นตอนและ 

วิธีการท่ีกฎหมายนั้นบัญญติัไวตอไป 

จึงแจงมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 
งานประกันสุขภาพ และยุทธศาสตรทางการแพทย 
โทร. 0 53267 396-9  ตอ 121 
โทรสาร 0 5326 7400 
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แบบแจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

ที่ (เรื่องรองเรียน) /............... 

(ตอบขอรองเรียน 2) 

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

เรื่อง แจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อางถึง หนังสือ ที่ ............................. ลงวันท่ี.............................................. 

สิ่งที่สงมาดวย ๑. ............................................................................................................................................................................. 
๒. ........................................................................................................................... ........................................................ 
๓. .................................................................................................................................................................................... 

ตามที่โรงพยาบาลดอยหลอ (ศูนยรับเรื่องรองเรียน) ไดแจงตอบรับการรับเรื่องรอง 

ทุกข/รองเรียนของทานตามที่ทานไดรองทุกข/รองเรียนไว ความละเอียดแจงแลว นั้น 

                            โรงพยาบาลดอยหลอไดรับแจงผลการดําเนนิการจากสวนราชการ/หนวยงานที ่
เก่ียวของตามประเด็นที่ทานไดรองทุกข/รองเรียนแลว ปรากฏขอเท็จจริงโดย 

สรุปวา……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
.................................................................................................................................................... ...................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี ้
ทั้งน้ี หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย 

จึงแจงมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

โรงพยาบาลดอยหลอ 

511 หมูที่ 25 ตําบลดอยหลอ อาํเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม 50160 

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 
งานประกันสุขภาพ และยุทธศาสตรทางการแพทย 
โทร. 0 53267 396-9  ตอ 121 
โทรสาร 0 5326 7400 



 

 



 


