
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือปฏิบัติงาน 

การรับเรือ่งรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 



 
 

คํานํา 

  คูมือปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลนครพิงค 

จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของโรงพยาบาล เพ่ือตอบสนองนโยบายของ

รัฐจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตรดานการบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาลและโครงการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหระบบ

การจัดการขอรองเรียนตางๆของหนวยงานเปนสิ่งที่หนวยงานของภาครัฐตองมีระบบในการดาเนินการ ซึ่งเปน

การประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เนื่องจากเปนการเปด

โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูมารับบริการมีชองทางที่จะรองเรียนการใหบริการหรือการปฏิบัติงานของ

บุคลากร และสะทอนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ี เพื่อตอบสนองความตองการและความ

คาดหวังของผูรับบริการจึงมีความจําเปนตองมีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน 

 

 

 

นิติกร  

โรงพยาบาลนครพิงค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

                   หนา 

หลักการและเหตุผล         ๑ 

การจัดตั้งคณะกรรมการเรื่องรองเรียน       ๑ 

สถานที่ตั้ง          ๑ 

หนาที่ความรับผิดชอบ         ๑ 

วัตถุประสงค          ๒ 

คําจํากัดความ          ๒  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         ๒ 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข      3 

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ      ๔ 

การบันทึกขอรองเรียน         ๕  

ติดตามการแกไขขอรองเรียน        ๕  

มาตรฐานงาน          ๕ 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนหนึ่งในนโยบาย

สําคัญของประเทศ โดยถูกบรรจุอยูในยุทธศาสตรชาติระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และรัฐบาลไดมีการ

กําหนดอยูในยุทธศาสตร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่ง

โรงพยาบาลนครพิงค ไดตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว ดังนั้นเพ่ือเปนการสนับสนุนในการ

ยกระดับดัชนี การรับรูการทุจริต (CORRUPTION PERCEPTION INDEX : CIP) ของประเทศไทย ตาม

วัตถุประสงคของรัฐบาล โรงพยาบาลนครพิงค ไดกําหนดมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ของหนวยงาน 

  บทบาทหนาที่หลักในการดาเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาล    
นครพิงค ใหเปนระบบราชการที่โปรงใสสามารถตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษผูทุจริตไดเด็ดขาดสงเสริมภาค
ประชาชนใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และเปนการเพ่ิมชองทางในการรับเรื่อง
รองเรียนเรื่องการทุจริตใหกับประชาชน ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Government) ตาม
พระรากฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2560 ไดกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปนมีการปรับปรุงภารกิจ
ใหทันตอสถานการณประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการ
ประเมินผลการใหบริการสม่ําเสมอ 
 

2. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต โรงพยาบาลนครพิงค 

          ดวยรัฐบาลกําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตและคอรัปชั่นในสวนราชการเปนนโยบาย

เรงดวนที่ตองมีการดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่องจึงไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชน

รวมกันในการเปนผูตรวจตราสอดสองและการเฝาระวังมิใหเกิดการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐมากขึ้น 

 

3. สถานที่ตั้ง 

 โรงพยาบาลนครพิงค  159 หมู 10 ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180    

 โทรศัพท 0-5399-9200 โทรสาร.0-5399-9221 

 E-mail: nkp-hospital@live.com 

 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

         1. ตรวจสอบเรื่องรองเรียนการทุจริตของโรงพยาบาลนครพิงคอยางรวดเร็ว 

         2. วางมาตรการปรับปรุง แกไข และพัฒนาชองทางรับเรื่องรองเรียนการทุจริตของโรงพยาบาลนคร

พิงค เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 
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5. วัตถุประสงค 

 1. เปนชองทางใหประชาชน หนวยงาน องคกรหรือกลุมตางๆ ไดแจงขาวสารเก่ียวกับการทุจริต

คอรัปชั่นและการประพฤติมิชอบตางๆ 

 2. เพ่ือใหมีการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนการทุจริตของโรงพยาบาลนครพิงค มีขั้นตอน/

กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 3. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนที่
กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 
6. คําจํากัดความ 

 “ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป 

 “ผูมีสวนไดสวนเสีย” หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม

จากการดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลนครพิงค 

 “ผูรองเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดสวนเสียที่มารับบริการในโรงพยาบาลนครพิงค 

ผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การ

ชมเชย/การรองขอขอมูล 

 “ชองทางการรับขอรองเรียน” หมายถึง ชองทางตางๆ ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน ติดตอดวย
ตัวเองที่กลุมงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลนครพิงค, การรองเรียนผานทางเว็บไซตโรงพยาบาลนครพิงค     
http://www.nkp-hospital.go.th, โทรศพัท 0-5399-9200, ผานตูรับความคิดเห็น 
 “เจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตโรงพยาบาลนครพิงค 
 “ขอรองเรียน” หมายถึง ความเดือนรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของเจาหนาที่
โรงพยาบาลนครพิงค เชน พบเห็นการกระทําอันมิชอบดานการทุจริตคอรัปชั่น พบความผิดปกติใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง พบเห็นความผิดปกติในการบรรจุแตงตั้งพนักงานจาง เปนตน 
 
7. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 รับเรื่องรองเรียนการทุจริต (จากชองทางตาง ๆ คือ การรองเรียนดวยตนเองที่โรงพยาบาลนคร
พิงค, การรองเรียนทางเว็บไซตโรงพยาบาลนครพิงค http://www.nkp-hospital.go.th, ทางโทรศัพท       
0-5399-9200) 
 7.2 ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตคัดแยก / วิเคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียนและดําเนินการ
สืบสวน/สอบสวนหาขอเท็จจริง 
 7.3 หากพบวาไมมีมูล จัดทารายงานเสนอผูบริหารยุติเรื่อง และแจงผูรองเรียนทราบ 
 7.4 หากพบวามีมูลดําเนินการทางวินัย/อาญา/ปกครอง/แพง และรายงานผลการดําเนินการเสนอ
ผูบริหารและแจงผูรองเรียนทราบ 
 7.5 ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอผูบริหาร 
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8. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผูรองเรียน 

รองเรียนผาน

เวบ็ไซตโรงพยาบาล 

ขอมูลรองเรยีน 

เจาหนาที่ศูนย

คอมพิวเตอรผูดูแล

ระบบ 

หัวหนากลุมภารกิจดาน

พัฒนาระบบบริการและ

สนับสนุนบริการสุขภาพ 

เจาหนาที่ศูนย

คณุภาพ 

ติดตอกลับผูรองเรียนทาง

โทรศัพท / E-mail 

ประสานหนวยงานที ่

เก่ียวของ 

เจาหนาที่ศูนยคณุภาพสรุปรายงานผานหัวหนากลุม

งาน/หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาระบบบริการและ

สนับสนุนบริการสุขภาพ 
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๘. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข  จากชองทางตาง ๆ 

 

 

 

 

ประเภท นิยาม ตัวอยางเปน
รูปธรรม 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 ขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ คํา
ชมเชย สอบถาม/
รองขอขอมูล แจง
เบาะแส 

ผูรองเรียนไมไดรับความ
เดือดรอนแตติดตอมาเพื่อให
ขอเสนอแนะ/ใหขอคิดเห็น/
ชมเชย/แจงเบาะแส/
สอบถามหรือรองขอขอมูล
จากโรงพยาบาลนครพิงค 

-การเสนอแนะ
เก่ียวกับการ
ใหบริการ
ประชาชน 

-การยกยอง
ชมเชยในการ
ปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่หรือ
หนวยงานใน
สังกัด 

3-5 วัน เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
จัดการเรื่อง
รองเรียนทาง
เว็บไซต 

2 รองเรียนการ
ใหบริการของ
เจาหนาที่ใน
หนวยงานในสังกัด
ของโรงพยาบาล
นครพิงค 

ผูรองเรียนไดรับความ
เดือดรอนเก่ียวกับคณุภาพ
การใหบริการตางๆที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ
หนวยงาน 

พฤติกรรมการ
ใหบริการตางๆ
ของเจาหนาที่ใน
หนวยงาน 

ไมเกิน 15 
วันทําการ 

เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
จัดการเรื่อง
รองเรียนทาง
เว็บไซตและ
หนวยงานที่
เก่ียวของ 

3 รองเรียนเจาหนาที่
หรือหนวยงานใน
สังกัดโรงพยาบาล
นครพิงค 

- ผูรองเรียนไดรับความ
เสียหายจากการกระทําการ
ใดๆของเจาหนาที่หรือ 
หนวยงาน 

- เรื่องท่ีสรางความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงและมีผลกระทบตอ
องคกร 

- เจาหนาที่ที่
ประพฤติปฏิบัติ
ตอผูรับบริการ
และญาติ
ผูรับบริการ 

ไมเกิน 15 
วันทําการ 

เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
จัดการเรื่อง
รองเรียนทาง
เว็บไซตและ
หนวยงานที่
เก่ียวของ 

4 



 
 

 
9. การบันทึกขอรองเรียน 

 1. กรอกแบบบันทึกเรื่องรองเรียน โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพทเพื่อการติดตอ

กลับเรื่องท่ีจะรองเรียนลงในกลองรับขอรองเรียนที่ติดตั้งในโรงพยาบาล 

 2. ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียน/รองทุกข ลงสมุดบันทึกการรับเรื่อง

รองเรียนในชองทางตางๆ ตามแบบฟอรมที่กําหนดการรับและตรวจสอบขอรองเรียน/รองทุกขจากชองทาง

ตางๆดําเนินการรับเรื่องรองเรียน และติดตามตรวจสอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ที่เขามายังหนวยงานจาก

ชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนดโดยการตรวจสอบความถ่ีทุกวัน ทําการในทุกชองทางและ

ดําเนินการจัดการแกไขในแตละระดบัทั้งทางดานคลินิกและดานทั่วไป  

 

10. การติดตามแกไขปญหาเรื่องรองเรียน 

 ใหหนวยงาน หรือผูรับผิดชอบที่เก่ียวของรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการรองเรียนทราบ

ภายใน  7-15 วันทําการ เพ่ือดําเนินการแจงใหผูรองเรียนทราบตอไป 

 การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 

  -  รวบรวมขอมูล และรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ใหผูบริหารทราบ 

  - สรุปรายงานเรื่องรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพ่ือดําเนินการวิเคราะหเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงานเพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกร 

 

๑1. มาตรฐานงาน 

 การดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียน/รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดกรณีไดรับเรื่อง

รองเรียนใหคณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานหรือ

บุคลากรที่เก่ียวของดําเนินการแกไขปญหา รวมถึงชี้แจงเรื่องเรียนใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทําการ 
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