
 

คูมือหลักเกณฑ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

การแกไขปญหาในกรณีที่มีการรองเรียน             
และการรับเร่ืองรองเรียนการทุจริต                          

และประพฤติมิชอบ  
 

 
 
 
 

โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 
 
 
 



 
คํานํา 

 

 ปจจุบันหนวยงานราชการตางมุงปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การดําเนินงาน รวมท้ังการ
ใหบริการตาง ๆ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แมฮองสอน ไดกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อใหประชาชน และเจาหนาท่ีของรัฐ มีความรูความ
เขาใจ  ในเรื่อง พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และเพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานของ          
สวนราชการได ยังผลใหสวนราชการดําเนินงานตาง ๆ ดวยความโปรงใส และเปนธรรม 

โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยรวบรวมข้ันตอนการปฏิบัติท่ีไดจากประสบการณการทํางานจริงต้ังแตเริ่มตนจนไดขอ
ยุติมานําเสนอไวในคูมือเลมนี้ ต้ังแตข้ันตอน รับเรื่องรองเรียนจากชองทางตางๆ วิเคราะหขอรองเรียนตลอดจนการ
ทําบันทึกเสนอผูบริหารของหนวยงานใหลงนามหนังสือแจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง และ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี แจงผลการดําเนินการ สรุปเรื่องและทําบันทึกเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ โดยหวัง
วาผูท่ีปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ตลอดจนผูเกี่ยวของสามารถนําความรูและเทคนิควิธีการปฏิบัติงานตางๆ 
ไปประยุกตใชใหเหมาะสมและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 
 

       โรงพยาบาลสบเมย 
        กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
          หนา 
คํานํา  

วัตถุประสงค         ๑ 

ขอบเขต          ๑ 

นิยามของคําสําคัญ        ๑  

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน        ๒  

สวนงานท่ีรับผิดชอบ        ๒ 

ระยะเวลาการดําเนินการ        ๓ 

การตอบสนองตอเรื่องรองเรียน       ๕    

วิธีท่ีบุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน      ๕ 

ชองทางการรองเรียน        ๕ 

เอกสารอางอิง         ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อใหการจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลสบเมยมีประสิทธิภาพ  

๒. เพื่อสามารถดําเนินการจัดการขอรองเรียนไดอยางเปนระบบ  

 ๓. เพื่อจัดเก็บขอมูลความรูเกี่ยวกับแนวทาง เทคนิค ข้ันตอนวิธีการปฏิบัติ  

          ๔. เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน 

ขอบเขต 

 การจัดทํามาตรฐานการจัดการเรื่องรองเรียน เริ่มต้ังแตข้ันตอนการรับขอรองเรียนจากผูรับบริการหรือ
หนวยงานท่ีสงขอรองเรียนมาใหจังหวัดฯตรวจสอบวิเคราะหขอรองเรียน เพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาใหความ
เห็นชอบ การสงขอรองเรียนใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริง การติดตามประเมินผล เพื่อปองกัน
ผลกระทบการจัดการขอรองเรียน การรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง และการยุติเรื่องรองเรียน 

          ผูรับบริการ  หมายถึง  ผูรองเรียนหรือผูท่ีมาปรึกษา/ผูมีสวนไดเสีย รวมถึงสวนราชการหรือองคกรเอกชนท่ี
สงขอรองเรียน 

ขอรองเรียน หมายถึง ขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน   

           การตอบสนอง หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การตรวจสอบและนําเรื่องรองเรียนเขาสู
กระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย พรอมกับแจงใหผู
รองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการภายในเวลา ๑๕ วัน ท้ังนี้ กรณีท่ีขอรองเรียนไมไดระบุช่ือ
และท่ีอยูหรือหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียน จะพิจารณาการตอบสนองส้ินสุดท่ีการนํา
เรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการตรวจสอบ ขอเท็จจริง การสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี การนําไป
แกไขปญหาการดําเนินงานหรืออื่นๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย  

การติดตามประเมินผล หมายถึง  การประเมินผลการจัดการขอรองเรียน การติดตามเรื่องรองเรียน การ
ใหบริการของเจาหนาท่ี การแจงเตือน 

๑. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ผูรองเรียนมาติดตอหรือหนวยงานตางๆ สงเรื่องมายังโรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแมฮองสอน               
กลุมงานบริหารท่ัวไป รับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส จากชองทางการรองเรียนของโรงพยาบาลสบเมย 

๒. ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมรับเรื่องรองเรียน คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหาของเรื่อง
รองเรียน/แจงเบาะแส ดานการทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย 
พิจารณาส่ังการ สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการหรือมอบหมายใหกลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสบ
เมย 

  ๓. กลุมงานบริหารท่ัวไป หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรับเรื่องรองเรียนตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 

๔. หนวยงานท่ีเกี่ยวของแจงผลการดําเนินการสรุปเรื่องและทําบันทึกเสนอผูบริหารใหความ
เห็นชอบ 



-๒- 

๕. ยุติเร่ือง แจงผลการพิจารณาแกผูรองเรียน/หนวยงานท่ีสงเรื่องรองเรียน แจงผูรองเรียนภายใน 
15 วัน กรณีผูรองเรียนแจงช่ือ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ท่ีสามารถติดตอถึงผูรองเรียน
ได  

๖. ไมยุติ ส่ังตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม 

๒. สวนงานท่ีรับผิดชอบ 
 กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสบเมย รับเรื่องรองเรียนท่ัวไป หรือกรณีท่ีมีการรองเรียนเรื่อง

การปฎิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ี และรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

๓. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 



-๓- 
 

กระบวนการ/ระยะเวลาการดาํเนินการ 

ลําดับท่ี ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน/ คุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวของ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรองเรียนมาติดตอหรือหนวยงานตางๆสง
เรื่องมายังโรงพยาบาลสบเมย เจาหนาท่ี 
รับเรื่อง ลงทะเบียนและวิเคราะหขอมูลท่ี
ได 

การใหบริการท่ีรวดเร็ว ยิ้ม
แยมแจมใส                
เต็มใจในการใหบริการ 
เปนธรรม  

เจาหนาท่ีกลุมงาน
บริหารท่ัวไป 

หนังสือรองเรียน/หนงัสือ
จากหนวยงานท่ีแจงเรื่อง
มายังโรงพยาบาลสบเมย
ดําเนินการ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย
พิจารณา พรอมท้ังวิเคราะหขอมูล และ
มอบหมายเรื่องใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 

การวิเคราะหขอเท็จจริง สง
ตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ตรวจสอบโดยเร็ว เปนธรรม  

หัวหนากลุมงาน
บริหารท่ัวไป 

หนังสือรองเรียน/หนงัสือ
จากหนวยงานท่ีแจงเรื่อง
มาท่ีโรงพยาบาลสบเมย
ดําเนินการ 

3 

 

 

 

 

 

 

 

ทําบันทึกเสนอผูบริหาร พรอมท้ังหนังสือ
แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของพิจารณา
ตรวจสอบขอเท็จจริง 

การพิจารณาเรื่องดวยความ
เปนกลาง เปนธรรม 

หัวหนากลุมงาน
บริหารท่ัวไป 

บันทึก,หนังสือรองเรียน 

 

 

 

 

1 วัน 

เจาหนาท่ีวิเคราะหเรื่อง
และขอมูลท่ีไดจากการ

รองเรียน 
 

1 วัน 
 

3 วัน 

 

เสนอผูบริหารพิจารณาเรื่อง 

รับเรื่องรองเรียน
จากชองทางตางๆ 



ลําดับท่ี ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน/ คุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวของ 

4 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรับเรื่องรองเรียน
ตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ี 

การตรวจสอบขอเท็จจริงท่ี
เปนธรรม การดําเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
การติดตามเรื่องอยาง
ตอเนื่อง ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงได 

เจาหนาท่ี
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของในการ
ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 

หนังสือท่ีแจงใหหนวยงาน
นั้นๆตรวจสอบขอเท็จจริง 

5  หนวยงานท่ีเกี่ยวของแจงผลการ
ดําเนินการ สรุปเรื่องและทําบันทึกเสนอ
ผูบริหารใหความเห็นชอบ  

เรื่องท่ีไดรับจากหนวยงานท่ี
ตรวจสอบมีขอเท็จจริงท่ี
ถูกตอง เปนธรรม เจาหนาท่ี
มีความเต็มใจในการบริการ  

เจาหนาท่ี
หนวยงานท่ี
เกี่ยวของในการ
ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 

เอกสารตางๆท่ีหนวยงานท่ี
รับผิดชอบสงมาให
โรงพยาบาลสบเมยทราบ
ผลการพิจารณา 

6  

       ไมยุติ           ยุติ   

 

 

ยุติเรื่องแจงผลการพิจารณาแกผู
รองเรียน/หนวยงานท่ีสงเรื่องรองเรียน แต
ถาไมยุติส่ังตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม 

การตอบสนองตอเรื่อง
รองเรียนภายในระยะเวลา 
รวดเร็ว เปนธรรม 
ตรวจสอบได 

 

 

หัวหนากลุมงาน
บริหารท่ัวไป 

หนังสือแจงผลการ
พิจารณา 

สงเรื่องตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ตรวจสอบ 

 

1 วัน 
 

-๔- 

รอผลการพิจารณาจาก
หนวยงานท่ีตรวจสอบแลวทํา
บันทึกเสนอผูบริหารใหความ

เห็นชอบ                       
 

 

3 วัน 
 

แจงผลการพิจารณา 
 



-๕- 

๔. การตอบสนองตอเร่ืองรองเรียน 

๔.๑ เมื่อมีการดําเนินการในเบ้ืองตนเปนประการใด ใหคณะกรรมการแจงใหผูรองเรียนทราบภายใน

ระยะเวลาสิบหาวัน และเมื่อไดดําเนินกระบวนการพิจารณาขอรองเรียนเสร็จเรียบรอยแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาขอ

รองเรียนแจงใหผูรองเรียนทราบ เวนแตกรณีท่ีผูรองเรียนไมใหขอมูลท่ีสามารถติดตอกลับไปยังผูรองเรียนได  

๓.๔ ใหคณะกรรมการติดตามเรื่องรองเรียนและรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน 

๔. วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน 
๑. ใชถอยคําาหรือขอความท่ีสุภาพ และตองมี 
๑.๑ วัน เดือน ป 
๑.๒ ช่ือ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ท่ีสามารถติดตอถึงผูรองเรียนได 
๑.๓ ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องท่ีรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนการ

ปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ี มีความชัดแจงเพียงพอท่ีสามารถดําเนินการสืบสวน สอบสวนได 
๑.๔ ระบุพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ (ถามี) 
๑.๕ ขอรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี ตองเปนเรื่องจริงท่ีมี

มูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือกล่ันแกลงใหผูอื่นเสียหาย หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของเสียหาย 
๑.๖ ขอรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี ท่ีมีขอมูลไม

ครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดในการดําเนินการตรวจสอบสืบสวน สอบสวนขอเท็จจริงไดนั้น 
ผูบริหารส่ังใหยุติเรื่อง และเก็บเปนฐานขอมูลในการเฝาระวังความเส่ียงอันอาจจะเกิดการปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียน
การปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ี  

 
 

ชองทางการรับเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

        ๑. เว็ปไซตของโรงพยาบาลสบเมย   http://sobmoei.go.th/smh/ 

        ๒. ติดตอดวยตนเองท่ีกลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสบเมย 

         ๓. ทางไปรษณีย ทางไปรษณีย โดยจาหนาซองถึง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย  ตําบลแมคะตวน อ.สบเมย 

จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๑๑๐ 

         ๔. โทรศัพท หมายเลข ๐๕๓-๖๑๘๐๘๐ ตอ ๒๐๒  

         ๕. ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  wongmit7055@hotmail.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

http://sobmoei.go.th/smh/
mailto:wongmit7055@hotmail.co.th


 
               -๖- 

เอกสารอางอิง 

• หนังสือรองเรียน/ หนังสือจากหนวยงานท่ีแจงเรื่องมาท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯดําเนินการ 

• บันทึกขอความ 

• หนังสือท่ีแจงใหหนวยงานนั้นๆตรวจสอบขอเท็จจริง 

• เอกสารตางๆท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบสงมาใหจังหวัดทราบผลการพิจารณา 

• หนังสือแจงผลการพิจารณา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
 โรงพยาบาลสบเมย  

ตามประกาศโรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 
เร่ือง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕  

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลสบเมย 
ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลสบเมย 
วัน/เดือน/ป :   วันท่ี   ๓  กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หัวขอ :  คูมือหลักเกณฑ/ข้ันตอนการปฏิบัติงานการแกไขปญหาในกรณีท่ีมีการรองเรียนการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- คูมือหลักเกณฑ/ข้ันตอนการปฏิบัติงานการแกไขปญหาในกรณีท่ีมีการรองเรียนการรับเรื่องรองเรยีนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

Link ภายนอก : ไมม ี
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
 
                
                    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
                     (นายเจษฎา  ตอนรับ)                                            (นายพิทยา  หลาวงค) 
         ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                               ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาล   
        วันท่ี  ๓  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๕                       วันท่ี  ๓  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

 (นายพงศวัฒน  สมแกว) 
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

                                                  วันท่ี  ๓  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 


