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บทที ่ ๑  

บทน ำ 

๑. หลักกำรและเหตุผล  

                  ตามท่ีส านักงาน  ป.ป.ช.  ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการ

ทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม 

โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA)      เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2555 จากนั้นในปีงบประมาณ 2557 

ส านักงาน ป.ป.ง.  มีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ  ปัจจุบันการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564 )  และยกระดับให้การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 

๒. วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มือ  

               ๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนามนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการรับเรื่องราว ร้องเรียน

ร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ  

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลนามน มีข้ันตอน/กระบวนการ และ

แนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

๓. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ๔. 

เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงพยาบาลนามน 

๕. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการ ข้อร้องเรียนที่

ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ  
 

๓. กำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องรำวโรงพยำบำลนำมน  

เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการ พัฒนาบ าบัด

ทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ด้วย

ความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนามน จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว  

ร้องทุกข์ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิด 

ชื่อผู้ ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน  

 



๔. ขอบเขต  

๑. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป  

๑.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ  
๑.๒ ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก 

 ศูนย์บริการ  
๑.๓ แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการเช่นปรึกษากฎหมาย, ขออนุมัติ/ 

อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง  
๑.๔ ด าเนินการให้ค าปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ  

            ๑.๕ เจ้าหน้าที่ด าเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ กรณีข้อร้องเรียนทั่วไป 
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อย
แล้วเรื่องท่ีขอรับบริการถือว่ายุติ - กรณีขออนุมัติ/อนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ 
ผู้ขอรับ บริการต้องการทราบและด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วันท าการ - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลนามน จะให้ข้อมูลกับ ผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะ
ด าเนินการ รับเรื่องดังกล่าวไว้ การติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อ
กลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลนามน  โทรศัพท ์ 043 
867056 ต่อ 103  
 

๒. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
๒.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ  
๒.๒ ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก  

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  
๒.๓ แยกประเภทงานร้องเรียน เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

เพ่ือเสนอเรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นพิจารณาความเห็น - กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ/ที่จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการ ในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ เมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่อง
ที่ขอรับบริการ ถือว่ายุติ - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของ
โรงพยาบาลนามน  จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจะ
ด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้และผู้อ านวยการโรงพยาบาล เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการ
ต่อไปภายใน ๑-๒ วันท าการ - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเรื่องจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ขอรับการบริการรอการ
ติดต่อ กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ภายใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลบ้านตาขุน โทรศัพท์043867056 ต่อ 103 
 
 



 ๕. สถำนที่ตั้ง  
ตั้งอยู่ ณ อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลนามน  อ าเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230  

 
 ๖. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ค าปรึกษารับเรื่อง ปัญหาความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรร้องเรียน 

 
ค ำจ ำกัดควำม  
ผู้รับบริการ หมายถึงผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป - ผู้รับบริการประกอบด้วย - 

หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน / หรือบุคคล/นิติบุคคล  
* หน่วยงานของรัฐ ได้แก่กระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รัฐวิสาหกิจและให้หมายความรวมถึง องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในก ากับของรัฐและหน่วยงานอ่ืนใดใน 
ลักษณะเดียวกัน  

** เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ปฏิบัติงาน
ประเภทอ่ืนไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็น กรรมการหรือฐานะอ่ืนใดรวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้
ปฏิบัติงานให้แก่ หน่วยงานของรัฐ  

- บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ  
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์  
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย  
- ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ  
- ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

           ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมจากการ 
ด าเนินการของส่วนราชการเช่น ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน บริษัท/ห้างร้านต่าง ๆ  
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึงมีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค า
ชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 

 ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลนามน 
ผ่านช่องทางต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/ การ
ร้องขอข้อมูล   

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึงช่องทางต่างๆที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่น ติดต่อด้วยตนเอง ร้องเรียน
ทางโทรศัพท์/ จดหมาย/ ตู้รับข้อร้องเรียน /Face Book  

เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
ข้อร้องเรียน หมายถึงแบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภทคือ  
- ข้อร้องเรียนทั่วไปเช่นเรื่องราวร้องทุกข์ท่ัวไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค าชมเชย   สอบถามหรือร้องขอข้อมูล

การร้องเรียนเกีย่วกับ คุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน  
- การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น  
ค าร้องเรียน หมายถึง ค าหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือ 
 



ระบบการรับค าร้องเรียนเองมีแหล่ง ที่สามารถตอบสนองหรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยส าคัญ ที่เชื่อถือได้  

การด าเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับผ่านช่องทางการร้องเรียน 
ต่างๆ มาเพ่ือทราบหรือพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่  

การจัดการเรื่องร้องเรียน  หมายถึงกระบวนการที่ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่ 
 ได้รับให้ได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการด าเนินงาน  
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน  
๑) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๒) ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
3) ร้องเรียนทาง Face book โรงพยาบาลนามน 
4) โทรศัพท์  043-867056 ต่อ 103  /0807422221 / 0804625868 
 
 
 
 
 
 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 

 

  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัเรือ่งรอ้งทกุข/์รอ้งเรยีน-ดว้ยตนเอง-จดหมาย-โทรศพัท-์ตูร้บัรอ้งเรยีน-สือ่ตา่งๆ (บนัทกึ

อบุตัิการณใ์นโปรแกรมความเสีย่ง สง่ศนูยค์วามเสีย่ง หรือตามความ 

ประเมินและคดัแยกขอ้รอ้งเรยีน(โดยงาน) 

แกไ้ขไดโ้ดยหนว่ยงานรบัผิดชอบ 

สง่หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตามแกไ้ข 

(บนัทกึอบุตัิการณค์วามเสีย่ง) 

ไมส่ารถแกไ้ขไดโ้ดยจดุงาน 

สง่ทีมไกลเ่กลีย่ 

ยตุ ิ ไมย่ตุ ิ
-ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
 -หาขอ้มลูเพิม่เติม 

 -พิจารณาวินจิฉยั 

 (โดยกรรมการอยา่งนอ้ย 2ใน 6 คน และแลว้เสรจ็ภายใน 15 วนั 
ใน กรณีที่หนว่ยงานรบัผิดชอบไมส่ามารถด าเนินการแกไ้ขได)้ 

เรือ่งที่สามารถด าเนินการ แกไ้ขปัญหาไดท้นัที เรือ่งที่ไมส่ามารถด าเนิน แกไ้ขปัญหาไดท้นัที 

รายงานผูอ้  านวยการ/ 

กรรมการบรหิาร 

-ด าเนินการแกไ้ข -สรุปผลแจง้ภายใน 15 

วนั โดยติดตอ่เป็นระยะๆ 

สรุปผลแจง้กลบัภายใน 30 วนั

โดยติดตอ่เป็นระยะๆ 

ยตุ ิ ไมย่ตุ ิ

สรุป/บนัทกึ 

ประสานงานผูบ้รหิารรบัทราบ 

สง่ทีมไกลเ่กลีย่ 

สรุป/บนัทกึ 

สรุป/บนัทกึ 



บทที่ ๔  
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 กำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดกำรข้อร้องเรียนของหน่วยงำน  
๑. จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

  ๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  
๓. แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งโรงพยาบาลนามนเพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 
 

กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจำกช่องทำงต่ำงๆ  
ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ี

ก าหนด ดังนี้ 
ช่องทำง ควำมถี่ในกำรตรวจสอบ

ช่องทำง 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรับข้อ
ร้องเรียนเพื่อหำแนวทำงกำร

แก้ไข 
ร้องเรียนด้วยตนเองที่โรงพยาบาลนามน ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 1-3 วันท าการ 
ร้องเรียนผ่านจดหมาย ทุกวัน ภายใน 1-3 วันท าการ 
ร้องเรียนทาง Face book โรงพยาบาลนามน ทุกวัน ภายใน 1-3 วันท าการ 
โทรศัพท์  043-867056 ตอ่ 103  
/0807422221 / 0804625868 

ทุกวัน ภายใน 1-3 วันท าการ 

 
กำรติดตำมแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน 
 ให้หน่วยงานที่เกี่ยงของรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน ๑๕  วันท าการ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์  จะได้ 
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ต่อไป 
 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรทรำบ 
 -ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
 -ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  เพื่อน ามาวิเคราะห์การ จัดการข้อร้องเรียน  
ร้องทุกข์  ในภาพรวมของหน่วยงาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง  พัฒนา  องค์กร  ต่อไป 
 
มำตรฐำนงำน 
 การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน / 
ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงพยาบาลนามน   ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้อง ทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ท าการ 



 



  
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

ในราชการบริหารส่วนการโรงพยาบาลนามน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลนามน 
วัน/เดือน/ปี : วันที่  ๒๕   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓   
หัวข้อ : คู่มือการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ตามเอกสารที่แนบ 
Linkภายนอก : ..............................................-.................................................................................................. 
หมายเหตุ : ................................................-......................................................................................................... 
.................................................................. ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
นายเสรี  แซ่ตัน 

( นายชัยมงคล  ศรีภักดี ) 
ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 

นายสายัณห์    ใจทาน 
( นายจารึก  ประค า ) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน 
วันที่ ๒๕   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
 

                                                   ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

นาง นนท์ 
                                                         ( น.ส.พิชญาดา  ชูเชิด ) 

   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
   วันที่ ๒๕   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
 




