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คํานํา 

  คู่มือปฏิบติังานดา้นการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรืองร้องเรียนทวัไปและเรืองร้องเรียนการจดัซือจดัจา้ง) 

ของโรงพยาบาลศรีธาตุจดัทาํขึน เพือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบติังานดา้นรับเรืองร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์

รับเรืองร้องเรียน ทงัในเรืองร้องเรียนทวัไปและร้องเรียนดา้นการจดัซือจดัจา้ง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราช

กฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได ้กาํหนดแนวทางปฏิบติัราชการ มุ่ง

ใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยดึประชาชนเป็น ศนูยก์ลาง เพือตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ให้เกิด

ความผาสุกและความเป็นอยูที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสมัฤทธิต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในการ

ใหบ้ริการ ไม่มี ขนัตอนปฏิบติังานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจใหท้นัต่อสถานการณ์ ประชาชนไดรั้บการ อา

นวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ และมีการประเมินผลการใหบ้ริการ สมาํเสมอ ทงันีการจดัการ

ขอ้ร้องเรียนจนไดข้อ้ยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพือ ตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของ

ผูรั้บบริการจาเป็นตอ้งมีขนัตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบติังานทีชดัเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

คณะกรรมการจดัทาํคู่มือปฏิบติังาน 

ศนูยรั์บเรืองร้องเรียน 

โรงพยาบาลศรีธาตุ 
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คาํนา 

สารบญั 

บทที  บทนาํ 

   หลกัการและเหตุผล 

วตัถุประสงคก์ารจดัทาํคู่มือ 

      ขอบเขต 

    1.กรณีเรืองร้องเรียนทวัไป 

    2. กรณีขอ้ร้องเรียนเกียวกบัการจดัซือจดัจา้ง 

   สถานทีตงั 

   หนา้ทีความรับผดิชอบ 

บทที  ประเด็นทีเกียวขอ้งกบัการร้องเรียน 

   คาํจาํกดัความ 

   ช่องทางการร้องเรียน 

บทที  แผนผงักระบวนการจดัการเรืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์
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บทที  

บทนํา 

1. หลกัการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได ้

กาํหนดแนวทางปฏิบติัราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น ศูนยก์ลาง เพือ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ใหเ้กิดความผาสุกและความเป็นอยูที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสมัฤทธิต่อ 

งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในการใหบ้ริการ ไม่มี ขนัตอนปฏิบติังานเกินความจาเป็น มีการ 

ปรับปรุงภารกิจใหท้นัต่อสถานการณ์ ประชาชนไดรั้บการ อาํนวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความ 

ตอ้งการ และมีการประเมินผลการใหบ้ริการ สมาํเสมอ 

               จึงไดจ้ดัทาํคู่มือปฏิบติังานดา้นการร้องเรียน/ร้องทุกข(์เรืองร้องเรียนทวัไปและเรืองร้องเรียน 

การจดัซือจดัจา้ง) ของโรงพยาบาลศรีธาตุ เพือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบติังาน 

2. วตัถุประสงค์การจดัทําคู่มอื 

1. เพือใหเ้จา้หนา้ทีโรงพยาบาลศรีธาตุใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานในการรับ 

เรืองราวร้องเรียน ร้องทุกข ์หรือขอความช่วยเหลือใหมี้มาตรฐานเดียวกนัและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

         2. เพือใหก้ารดาํเนินงานจดัการขอ้ร้องเรียนของ โรงพยาบาลศรีธาตุ มีขนัตอน/กระบวนการ และแนวทาง

ในการปฏิบติังานเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

         3. เพือสร้างมาตรฐานการปฏิบติังานทีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทวัทงัองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

         . เพือเผยแพร่ใหก้บัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของโรงพยาบาลศรีธาตุทราบกระบวนการ 

         . เพือใหม้นัใจว่าไดมี้การปฏิบติัตามขอ้กาํหนด ระเบียบหลกัเกณฑเ์กียวกบัการจดัการ ขอ้ร้องเรียน 

ทีกาํหนดไวอ้ยา่งสมาํเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
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3. ขอบเขต 

   1.กรณเีรืองร้องเรียนทัวไป 

           1.1. สอบถามขอ้มลูเบืองตน้จากผูข้อรับบริการถึงความประสงคข์องการขอรับบริการ 

           1.2. ดาํเนินการบนัทึกขอ้มลูของผูข้อรับบริการ เพือเก็บไวเ้ป็นฐานขอ้มลูของผูข้อรับบริการจาก

ศนูยบ์ริการ 

           1.3. แยกประเภทงานบริการตามความประสงคข์องผูข้อรับบริการ เช่น ปรึกษากฎหมาย, ขออนุมติั/

อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข/์แจง้เบาะแส หรือร้องเรียนเรืองร้องเรียนจดัซือจดัจา้ง 

           1.4. ดาํเนินการใหค้าํปรึกษาตามประเภทงานบริการเพือตอบสนองความประสงคข์องผูข้อรับบริการ 

           1.5. เจา้หนา้ทีดาํเนินการเพือตอบสนองความประสงคข์องผูข้อรับบริการ 

           กรณข้ีอร้องเรียนทัวไปเจา้หนา้ทีผูรั้บผดิชอบ/ทีปรึกษากฎหมายจะใหข้อ้มลูกบัผูข้อรับบริการในเรืองทีผู ้

ขอรับบริการตอ้งการทราบเมือใหค้าํปรึกษาเรียบร้อยแลว้เรืองทีขอรับบริการถือว่ายติุ 

                - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข/์แจง้เบาะแส เจา้หนา้ทีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลฯจะใหข้อ้มลูกบัผู ้

ขอรับบริการในเรืองทีผูข้อรับบริการตอ้งการทราบ และเจา้หนา้ทีผูรั้บผดิชอบ จะดาํเนินการรับเรืองดงักล่าวไว ้

และหวัหนา้หน่วยงาน เป็นผูพิ้จารณาส่งต่อใหก้บัหน่วยงานทีเกียวขอ้งดาํเนินการต่อไปภายใน -  วนั 

                - 

2. กรณข้ีอร้องเรียนเกยีวกบัการจดัซือจดัจ้าง 

2.1 สอบถามขอ้มลูเบืองตน้จากผูข้อรับบริการถึงความประสงคข์องการขอรับบริการ 

  2.2 ดาํเนินการบนัทึกขอ้มลูของผูข้อรับบริการ เพือเก็บไวเ้ป็นฐานขอ้มลูของผูข้อรับบริการจากเจา้หนา้ที

รับผดิชอบ 

 2.3 แยกประเภทงานร้องเรียนเรืองร้องเรียนจดัซือจดัจา้งใหก้บัผูบ้ริหาร เพือเสนอเรืองใหก้บัผูบ้งัคบับญัชา

ตามลาํดบัชนั พิจารณาความเห็น 

     - กรณีขอ้ร้องเรียนเกียวกบัจดัซือจดัจา้ง เจา้หนา้ทีผูรั้บผดิชอบ/ทีปรึกษากฎหมายจะให ้ขอ้มลูกบัผูข้อรับบริการ

ในเรืองทีผูข้อรับบริการตอ้งการทราบเมือใหค้าํปรึกษาเรียบร้อยแลว้เรืองทีขอรับบริการถือว่ายติุ 

     - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข ์/แจง้เบาะแส เกียวกบัการจดัซือจดัจา้ง เจา้หนา้ทีผูรั้บผดิชอบ จะใหข้อ้มลูกบัผูข้อรับ

บริการในเรืองทีผูข้อรับบริการตอ้งการทราบและเจา้หนา้ทีผูรั้บผดิชอบ จะดาํเนินการรับเรืองดงักล่าวไว ้และ

หวัหนา้หน่วยงาน เป็นผูพิ้จารณาส่งต่อใหก้บัหน่วยงานทีเกียวขอ้งดาํเนินการต่อไป ภายใน -  วนั 
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4. สถานทีตงั 

งานประกนัสุขภาพ โรงพยาบาลศรีธาตุเลขที หมู่ ตาํบล จาํปี อาํเภอ ศรีธาตุ จงัหวดั อุดรธานี  

5. หนา้ทีความรับผิดชอบ 

เป็นศนูยก์ลางในการรับเรืองราวร้องทุกข ์และใหบ้ริการขอ้มลูข่าวสาร ใหค้าํปรึกษารับเรืองปัญหา

ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะของประชาชน 



บทที  

ประเด็นทีเกียวข้องกับการร้องเรียน 
คาํจาํกดัความผู้รับบริการ 

หมายถึง ผูที้มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทวัไป 

 - ผูรั้บบริการ ประกอบดว้ย 

 - หน่วยงานของรัฐ*/เจา้หนา้ทีของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล 

 * หน่วยงานของรัฐ ไดแ้ก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการทีเรียกชือ อยา่งอืน องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน รัฐวิสาหกิจ และใหห้มายความรวมถึง องคก์รอิสระ องคก์ารมหาชน หน่วยงานในกากบัของรัฐ

และหน่วยงานอืนใดในลกัษณะเดียวกนั 

 ** เจ้าหน้าทีของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั วคราวและ

ผูป้ฏิบติังานประเภทอืน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตงัในฐานะ เป็นกรรมการหรือฐานะอืนใด รวมทงัผูซึ้งไดรั้บ

แต่งตงัและถกูสงัใหป้ฏิบติังานใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐ 

 - บุคคล/หน่วยงานอืนทีไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 

 - ผูใ้หบ้ริการตลาดกลางทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

 - ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ประกอบดว้ย 

 - ผูค้า้กบัหน่วยงานของรัฐ 

 - ผูมี้สิทธิรับเงินจากทางราชการทีไม่ใช่เจา้หนา้ทีของรัฐ 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหมายถึง ผูที้ไดรั้บผลกระทบ ทงัทางบวกและทางลบ ทงัทางตรงและ ทางออ้ม

จากการดาํเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชน/ หมู่บา้นเขตตาํบลหว้ยนาํขาว 

การจดัการขอ้ร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจดัการในเรือง ขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะ/

ขอ้คิดเห็น/คาํชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอขอ้มลู 
 

ผูร้้องเรียนหมายถึง ประชาชนทวัไป / ผูมี้ส่วนไดเ้สียทีมาติดต่อยงัศูนยรั์บเรืองร้องเรียน องค์การ

บริหารส่วนตําบลห้วยนําขาวผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีว ัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้

ขอ้เสนอแนะ/การใหข้อ้คิดเห็น/การ ชมเชย/ 

การร้องขอขอ้มลู 

ช่องทางการรับขอ้ร้องเรียนหมายถึง ช่องทางต่างๆ ทีใชใ้นการรับเรืองร้องเรียนเช่น ติดต่อดว้ยตนเอง 

ร้องเรียน ทางโทรศพัท/์ เวบ็ไซต/์ Face Book/  
 

เจา้หนา้ทีหมายถึง เจา้หนา้ทีผูรั้บผดิชอบจดัการขอ้ร้องเรียนของหน่วยงาน 

ขอ้ร้องเรียนหมายถึง แบ่งเป็นประเภท  ประเภทคือ เช่น 

  - ขอ้ร้องเรียนทวัไป เช่น เรืองราวร้องทุกขท์วัไปขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 
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              คาํชมเชย สอบถามหรือร้องขอขอ้มลู การร้องเรียนเกียวกบัคุณภาพและการ ใหบ้ริการของหน่วยงาน  

 - การร้องเรียนเกียวความไม่โปร่งใสของการจดัซือจดัจา้ง เป็นตน้ 

คาํร้องเรียนหมายถึง คาํหรือขอ้ความทีผูร้้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มหรือบนัทึกขอ้ความหรือเอกสารอืนใดที

มีขอ้ความทีสามารถสือความหมายได ้

              ร้องเรียน/ร้องทุกข ์หรือระบบการรับคาํร้องเรียนเอง มีแหล่งทีสามารถ  ตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่าง

ชดัเจนหรือมีนยัสาํคญัทีเชือถือได ้

การดาํเนินการเรืองร้องเรียน หมายถึง เรืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ทีไดรั้บ ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ มาเพือทราบ 

หรือพิจารณาดาํเนินการแกไ้ขปัญหาตามอาํนาจหนา้ที 

การจดัการเรืองร้องเรียน หมายถึง กระบวนการทีดาํเนินการในการแกไ้ขปัญหาตามเรืองร้องเรียนที 

ไดรั้บใหไ้ดรั้บการแกไ้ข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการดาํเนินงาน 

 

ช่องทางการร้องเรียน 

 

    1)  รับเรืองร้องเรียนผา่นหนา้ www.srithathospital.com 

    2) ร้องเรียนผา่นตู ้/กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บตัรสนเท่ห์/เอกสาร) 

    3) ไปรษณียป์กติ (จดหมาย/บตัรสนเท่ห์/เอกสาร) 

    4) ยนืโดยตรง (จดหมาย/บตัรสนเท่ห์/เอกสาร) 

    5) ศนูยบ์ริการขอ้มลูภาครัฐเพือประชาชน 

    6) โทรศพัท ์042140332-3ต่อ  

    7) ร้องเรียนทาง Face bookรพ.ศรีธาตุ 



บทที 3 

แผนผงักระบวนการจดัการเรืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๑ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

๒.ร้องเรียนผ่านเวบ็ไซต ์ 

รับเรืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ประสานหน่วยงานทีรับผิดชอบ 

ดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

๓.ร้องเรียนทางโทรศพัท ์

๔.ร้องเรียนทาง Face book 

๕.ร้องเรียน ผา่นศูนยด์าํรงธรรม 

สรุปผลการตรวจสอบและหลกัฐาน 

ยติุ ไม่ยติุ 

ยติุเรืองแจง้ผูร้้องเรียน 

ร้องทุกขท์ราบ 

ไม่ยติุแจง้เรืองผู ้

ร้องเรียน ร้องทกุข ์

ทราบ 

รายงานผูบ้ริหารทราบเรืองราว 

-6- 

ศูนย์รับเรืองราวร้องเรียน 

งานประกันสุขภาพโรงพยาบาลศรีธาตุ 

คุณพงษ์พนัธ์  ทํามา 

 โทร  

      042-140332-3ต่อ136 
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บทที 4 

ขันตอนการปฏิบัติงาน 

การแต่งตงัผูรั้บผดิชอบจดัการขอ้ร้องเรียนของหน่วยงาน 

1 จดัตงัศนูย/์จุดรับขอ้ร้องเรียนของหน่วยงาน 

2 จดัทาคาํสงัแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการ 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 

ดาํเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอ้ร้องเรียนทีเขา้มายงัหน่วยงานจากช่องทางต่างๆโดยมีขอ้ปฏิบติั

ตามทีกาํหนด ดงันี 

ช่องทาง 

ร้องเรียนดว้ยตนเอง ณ ศนูยด์าํรงธรรม 

 

ร้องเรียนผา่นเวบ็ไซต ์รพ. 

 

ร้องเรียนทางโทรศพัท ์    

ร้องเรียนทีแผนก 

ร้องเรียนทาง Face book 

ความถีในการ 

ตรวจสอบ 

ช่องทาง 
ทุกครังทีมี 

ผูร้้องเรียน 

ทุกวนั 

ทุกวนั 

 
ทุกวนั 

ทุกวนั 

ระยะเวลาดําเนินการ 

รับข้อร้องเรียนเพอื 

ประสานหาทางแก้ไข 

ภายใน ๑-  วนัทาํการ 

ภายใน ๑-  วนัทาํการ 

ภายใน ๑-  วนัทาํการ 

ภายใน ๑-  วนัทาํการ 

ภายใน ๑-  วนัทาํการ 

หมายเหต ุ

- 

- 

- 
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ภาคผนวก 



 

 

แบบคาํร้องทุกข/์ร้องเรียน 

(แบบคาํร้องเรียน)

 

 

 

 

ทีศนูยรั์บเรืองร้องเรียนงานประกนัสุขภาพ 

 
วนัที.........เดือน.......................... พ.ศ. ........ 

เรือง ..........................................................................................ช่องทางการร้องเรียน..................................................... 

เรียน ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ 

                            ขา้พเจา้............................................... อาย.ุ.............ปี อยูบ่า้นเลขที.................... หมูที...................................... 

ตาํบล.................................... อาํเภอ…………......................... จงัหวดั............................ โทรศพัท.์................................................. 

อาชีพ.................................................................ตาํแหน่ง................................................................................................................ 

ถือบตัร........................................................................เลขที..................................................................................................................... 

ออกโดย............................................วนัออกบตัร...........................................บตัรหมดอาย.ุ.................................................................... 

มีความประสงคข์อร้องทุกข/์ร้องเรียน เพือใหโ้รงพยาบาลศรีธาตุ พจิารณาดาํเนินการช่วยเหลือ 

หรือแกไ้ขปัญหาในเรือง………......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

                            ทงันี ขา้พเจา้ขอรับรองว่าคาํร้องทุกข/์ร้องเรียนตามขา้งตน้เป็นจริง และยนิดีรับผิดชอบทงั 

ทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี 

           โดยขา้พเจา้ขอส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการร้องทุกข/์ร้องเรียน (ถา้มี) ไดแ้ก ่

๑) ............................................................................................................................. จาํนวน............ชุด 

๒) ............................................................................................................................. จาํนวน............ชุด 

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

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

จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนบัถือ 

(ลงชือ) ................................................ 

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

ผูร้้องทุกข/์ร้องเรียน 
(ลงชือ) ................................................ 

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

ผูต้รวจสอบ/ผูบ้นัทึกขอ้มูล 



 

 



แบบแจ้งการรับเรืองร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ที (เรืองร้องเรียน) /............... 

(ตอบขอ้ร้องเรียน ) 

วนัที .......เดือน...................... พ.ศ. ......... 

เรือง ตอบรับการรับเรืองร้องทุกข/์ร้องเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

โดยทาง ( 

  ตามทีท่านไดร้้องทุกข/์ร้องเรียน ผ่านศูนยรั์บเรืองรองเรียนโรงพยาบาลศรีธาตุ 

) หนงัสือร้องเรียนทางไปรษณีย ์( ) ดว้ยตนเอง ( ) ทางโทรศพัท ์

( ) อืนๆ .................................................................................................................................. ...................................................... 

ลงวนัที....................................... เกียวกบัเรือง...................................................................................................…………… 

……………………………………………………………………………………………นนั 

                        โรงพยาบาลศรีธาตุ ไดล้งทะเบียนรับเรืองร้องทุกข/์ร้องเรียนของท่านไวแ้ลว้ 

ตามทะเบียนรับเรือง เลขรับที..........................................ลงวนัที......................................................และโรงพยาบาลศรีธาตุ                   

ไดพ้ิจารณาเรืองของท่านแลว้เห็นว่า 

                        ( ) เป็นเรืองทีอยูใ่นอาํนาจหนา้ทีของโรงพยาบาลศรีธาตุและไดม้อบหมาย 

ให…้…………………................................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดาํเนินการ 

                        ( ) เป็นเรืองทีไม่อยูใ่นอาํนาจหนา้ทีของโรงพยาบาลศรีธาตุและไดจ้ดัส่งเรือง 

ให.้.......................................................................................ซึงเป็นหน่วยงานทีมีอาํนาจหนา้ทีเกียวขอ้งดาํเนินการต่อไปแลว้ทงันี ท่าน

สามารถติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกบัหน่วยงานดงักล่าวไดอ้ีกทางหนึง 

                        ( ) เป็นเรืองทีมีกฎหมายบญัญติัขนัตอนและวิธีการปฏิบติัไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้ ตาม  

กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอใหท่้านดาํเนินการตามขนัตอนและ 

วิธีการทีกฎหมายนนับญัญติัไวต่้อไป 

จึงแจง้มาเพือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

งานประกนัสุขภาพโรงพยาบาลศรีธาตุ 

(ศูนยรั์บเรืองร้องเรียน) 

โทร. 042-140332-3ต่อ  





 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 


