
หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส โรงพยาบาลเชียงม่วน 
  1) ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
   1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน 
  2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
  3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 
  4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
  5) ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว
ที่เสียหายต่อเจ้าหน้าที่หรือโรงพยาบาลแพร่ หรือบุคคลภายนอก 
  6) เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปง 
  7) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ ในการด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล 
และเก็บเป็นฐานข้อมูล 
  8) ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
   8.1)  ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐาน
พยานแวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะทาการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
   8.2)  ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาล
ได้มี ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่สุดแล้ว 
   8.3) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงาน
ดังกล่าวไม่ด าเนินการ หรือด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลปง 
   8.4) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคล
ด้วยกันนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการโรงพยาบาลปงว่า จะ
รับไว้พิจารณาหรือไม่ เป็นเรื่องเฉพาะกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบเขตและขั้นตอนการด าเนินการ 
 

ขอบเขต แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  ความหมายของการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของค าว่า ร้องเรียน 
ร้อง ทุกข์ ไว้ดังนี้ ร้องเรียน หมายถึง เสนอเรื่อราว ร้องทุกข์ หมายถึง บอกความทุกข์เพ่ือให้ช่วยเหลือ ในที่นี้  
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลเชียงม่วน แบ่งการ พิจารณาความหมายของ
ค าว่า “เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน” ไว้ 2 ประการ ดังนี้ 

(1) เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้าราชการ หมายถึง เรื่องราวที่ข้าราชการเป็นผู้ถูกร้องเรียน  
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติตนไม่เหมาะสม 

(2) เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชน หมายถึง เรื่องราวที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ได้รับ 
การ ปลดเปลื้องความทุกข์ที่ตนได้รับหรือเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้อ่ืนหรือสาธารณชนได้รับความเสียหาย 
และยัง รวมถึงข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชนอีกด้วย สรุป การร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง การที่
ประชาชนบอกเล่าเรื่องราวต่อหน่วยงานของรัฐเพ่ือ ขอให้ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนหรือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรมหรือพบเห็นการกระท า
ความผิด  และได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกไว้ 3 ประเด็น คือ  คู่มือปฏิบัติงานการรับ
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง , คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องเรื่องทั่วไป ,  คู่มือปฏิบัติงานการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  (1)  ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (กลุ่มงานประกันสุขภาพ),  คณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยง หรือ  งานธุรการ  รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ จากช่อง
ทางการร้องเรียนของโรงพยาบาล  5  ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

 มาร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลเชียงม่วน 
 ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังที่ตั้งโรงพยาบาลเชียงม่วน ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ เป็น 

   - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)   - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  ส่งถึง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน  เลขที่ 200 หมู่ 6 ต าบลเชียงม่วน 
                            อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  56160 

 เว็บไซต์ โรงพยาบาลเชียงม่วน “www.cmhos.net”   
 Facebook เฟสบุ๊ค โรงพยาบาลเชียงม่วน   
 ตู้รับความคิดเห็นของโรงพยาบาลเชียงม่วน 

  (2) งานธุรการ ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน 
  (3) งานธุรการ คัดแยกหนังสือส่งให้คณะท างานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เพ่ือวิเคราะห์
เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ 
  (4) คณะท างานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน /คณกรรมกรรการบริหารจัดการความเสี่ยง 
สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน พิจารณาลงนาม 
  (5) งานการเจ้าหน้าที่  ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ หรือเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน 



 
 
  (6) คณะท างานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/คณะกรรมกรรการบริหาจัดการความเสี่ยง สรุป
แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน   
  (7) คณะท างานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง รับ
รายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (8) งานการเจ้าหน้าที่ เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน 
  (9)  งานการเจ้าหน้าที่ และคณะท างานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/คณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ 
  (10) งานการเจ้าหน้าที่  จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี) 
  (11) งานการเจ้าหน้าที่ จัดเก็บเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดประเภทเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน / ระยะเวลาในการตอบสนอง 

ล าดับ ประเภท   นิยาม เวลาในการ
ตอบสนอง 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ด้านบริหาร    การเงิน การคลัง การพัสดุ                              
การบริหารงานบุคคล              
การจ่ายค่าตอบแทน 

1 วัน กลุ่มงานบริหารฯ 

  

2 ด้านบริการ คุณภาพ / มาตรฐานการบริการ  
พฤติกรรมบริการ/การคุ้มครองสิทธิ์
ผู้ให้ฯ-ผู้รับบริการ /ถูกเรียกเก็บ
ค่าบริการ /ไม่ได้รับความสะดวกใน
การรับบริการ 

ไม่เกิน 15 วัน
ท าการ 

กลุ่มงานการแพทย์ ,   
กลุ่มการพยาบาล,      
กลุ่มงานทันตฯ ,กลุ่มงาน
เภสัชกรรม, กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ ,กลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย์และหรือ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

3 ด้านการ
ทุจริต 

- อาศัยต าแหน่งหน้าที่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย   
-ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย  

ไม่เกิน 15 วัน
ท าการ 

กลุ่มงานบริหารฯ 

4 พฤติกรรม
ส่วนตัว 

-ความประพฤติเสื่อมเสียชื่อเสียงใน
ต าแหน่งหน้าที่  เช่น เมาสุรา / 
ทะเลาะวิวาท / ชู้สาว /การพนัน /
อ่ืนๆ 

1 วัน (ชี้แจง
ให้ผู้ร้องเรียน

ทราบ) 

 งานจริยธรรม 

๕ เรื่องอ่ืน ๆ  - การคุ้มครองผู้บริโภค 
- การควบคุมบุหรี่ / เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ 
- กฎหมายสาธารณสุขอ่ืน ๆ 

 

ไม่เกิน 15 วัน
ท าการ 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและ
กลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย
ฯ 

  

 

หมายเหตุ กรอบระยะเวลาด าเนินการสามารถยืดหยุ่นได้ตามระเบียบการจัดการ้องทุกข์-ร้องเรียนด้านต่างๆ 
ได้ เช่น การคุ้มครองสิทธิผู้ให้บริการ (มาตรา18) และการคุ้มครองสิทธิ์ผู้รับบริการ (มาตรา41) มีก าหนด
ระยะเวลา 30 วัน  การถูกเรียกเก็บเงินค่ารักษา หรือการไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ ต้อง
ด าเนินการภายใน 7 วัน เป็นต้น 

 
      


