
 

 

 

 

  

 

 

คู่มือ 

การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 

 

โรงพยาบาลแม่ทา อำเภอแม่ทา  

จังหวัดลำพูน 

ปีงบประมาณ 2563 

 
 



 

คำนำ 

ศูนย์รับเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน          
มีบทบาทหน้าที่หลักในการดำเนินการ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลแม่ทาให้เป็น
ระบบราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต และเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับร้องเรีย นเรื่องการ
ทุจริตให้กับประชาชน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลัก ธรรมาภิบาล (Good Governance) คู่มือการปฏิบัติงาน
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลแม่ทา ฉบับนี้จึงจัดทำข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางการ
ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน   การทุจริต และประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลแม่ทา  ทั้งนี้การจัดการข้อ
ร้องเรียน จนได้ข้อยุติให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้ร้องเรียนจำเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน 
เดียวกัน  

                                  
(นายสันติ วงค์ฝั้น) 

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

ธันวาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องรอ้งเรยีน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน 
๑. หลักการและเหตุผล  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีบทบาทหน้าทีหลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการ
ดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน
และ ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจริต จากช่องทางการ
ร้องเรียนของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต    
ซ่ึงสอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีพ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๘๓ กำหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วน
ราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่ อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่
จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการ ดำเนินการให้ทราบภายในระยะเวลาที ่กำหนดบนพื ้นฐานของหลัก            
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติ
หรือการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล  

2. หน้าที่ความรับผดิชอบ  

เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในโรงพยาบาลแม่ทา   

3. วัตถุประสงค ์ 
๑) เพื ่อให้การดำเนินงานจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริตโรงพยาบาลแม่ทา มีขั ้นตอน/ 

กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
๒) เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ

ร้องเรียนที ่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ  
๓) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. คำจำกดัความ  

เรื่องร้องเรียน หมายถึง   ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่ทา เช่น การประพฤติมิชอบ
หรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต หรือพบความผิดปกติใน
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ของโรงพยาบาลแม่ทา 

ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  หมายถึง   ผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบด้านการทุจริตคอรัปชั่น 
เช่น มีสิทธิเสนอคาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อโรงพยาบาลแม่ทา 
หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  

เจ้าหน้าที่  หมายถึง   ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ, พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข หรือ ลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลแม่ทา   

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/ 

แจ้งเบาะแส  หมายถึง   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลแม่ทา   

การดำเนินการ  หมายถึง   การจัดการกับเรื ่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้น
จนถึงการได้รับการแก้ไข หรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่
ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน 

 
5. ช่องทางการรอ้งเรยีน/แจ้งเบาะแส  

1)  ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลแม่ทา 
๒)  ทางไปรษณีย์ (ศูนย์ต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลแม่ทา เลขที่ตั้ง 238  หมู่ 8  
     ตำบลทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140)  
๓)  ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 0๕๓-976000 ต่อ 130 และ 103    

 โทรสาร 0๕๓-0976019 
๔)  ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์โรงพยาบาลแม่ทา  
๕)  เว็ปไซต์ http://www.mth.go.th 
6)  https://www.facebook.com/MaethaHos 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mth.go.th/


6. แผนผังกระบวนการจดัการเรื่องร้องเรียนการทุจรติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ 

โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต
จดหมายร้องเรียน หนังสือ
จังหวัด/อำเภอ โทรศัพท์ 

เป็นต้น 

โรงพยาบาลแม่ทา 

จังหวัดลำพูน 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตจาก

เว็บไซต์ 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย 

- เสนอตามลำดับขั้น 

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง 

- ดำเนินการแก้ไข 

- รายงานผลผู้บังคับบัญชา 

- แจ้งผู้ร้องเป็นหนังสือเพ่ือทราบ 

- (กรณีไม่ไม่แล้วเสร็จในครั้งเดียวให้แจ้ง

ครั้งแรก ภายใน 15 วัน) 
 

แจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป

ดำเนินการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 

(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) 

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและเสนอผู้

บัญชาการสั่งการ (ระยะเวลา 1 วัน) 

ลงทะเบียนหนังสือรับ

โรงพยาบาลแม่ทา 

http://www.mth.go.th 



7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลแม่ทา 
2) แจ้งคำสั่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง เพ่ือความสะดวกในการประสานการ

ปฏิบัติงาน  
 

8. การรับและตรวจสอบขอ้ร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ  
ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตที่เข้ามายังโรงพยาบาลแม่ทา จาก

ช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีกำหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง ความถี่ในการ 
ตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

รับข้อร้องเรียน 
/ร้องทุกข์ 

เพื่อประสานหา 
ทางแก้ไขปัญหา 

หมายเหตุ 

รอ้งเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีการ
ร้องเรียน 

ภายใน ๑ วันทำการ  

ทางไปรษณีย์ ทุกครั้ง ภายใน ๑ วันทำการ  

รอ้งเรียนทางโทรศัพท์ ทุกวันทำการ ภายใน ๑ วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านตู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทุกวันทำการ ภายใน ๑ วันทำการ  

รอ้งเรียนผ่านเว็บไซต์ http://www.mth.go.th 
 
https://www.facebook.com/MaethaHos 
 

 
 
 
 
 

ทุกวันทำการ ภายใน ๑ วันทำการ  

 
 
 
 

http://www.mth.go.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ตัวอย่างแบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตัวเอง) 

โรงพยาบาลแม่ทา 
238 หมู่ที่ 8 ตำบลทาสบเส้า 
อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  ๕๑๑
40 

วันที่...........เดือน................................พ.ศ.................. 

เรื่อง .....................................................................................   

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา  

ข้าพเจ้า..................................................อายุ.............ปีอยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่........... 
ตำบล..................................อำเภอ................................จังหวัด........................โทรศัพท์................... ............... 
อาชีพ.................................................. .............ตำแหน่ง.................................................................................. 
เลขที่บัตรประชาชน.................................................................ออกโดย...........................................................  
วันออกบัตร.......................................บัตรหมดอายุ......................................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้โรงพยาบาลแม่ทา  พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือ ช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาในเรื่อง................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ............................................
.............................................................. ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ............................................ 
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามข้อความข้างต้นเป็นจริงทุก 
ประการโดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) ได้แก่ 
๑)......................................................................................................จานวน................ ............ชุด 
๒)......................................................................................................จานวน...... ......................ชุด 
๓)......................................................................................................จานวน................ ............ชุด  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(..................................................) 
ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 

 
 
 



 
 

แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทรศัพท์)           (แบบคำรอ้งเรียน.๒) 

ท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลแม่ทา 

วันที.่........เดือน.......................... พ.ศ. ............. 

เรื่อง ...................................................... ........................................................................................ 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

ข้าพเจ้า ............................................... อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่...................... หมู่ที…่...... 
ถนน..................................ตำบล.............................. อำเภอ........................... จังหวัด................................... 
โทรศัพท.์.................................อาชีพ..........................................ตำแหน่ง....................................................... 
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/รอ้งเรียน เพ่ือให้โรงพยาบาลแม่ทา พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไข 
ปัญหาในเรื่อง………......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
โดยขออ้าง....................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ 

ทัง้นี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำรอ้งทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง
ใหข้้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นคำร้องท่ีไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได 
 

ลงช่ือ…………………………………… จนท.ผู้รับเรื่อง 
                                                                  (...........................................) 

วันท...............เดือน.........................พ.ศ............. 
                                                                     เวลา ..............................



แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน                (ตอบข้อร้องเรียน 1) 

ที่ ลพ......................... (เรื่องรอ้งเรียน) /...............                            โรงพยาบาลแม่ทา  อำเภอแม่ทา   
จังหวัดลำพูน 51110 

วันที.่.......เดือน...................... พ.ศ. ............... 

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
เรียน ……………………………………………………………….. 

ตามที่ท่านได้รองทุกข์ /ร้องเรียน ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลแม่ทา โดยทาง        
( ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ ( ) ด้วยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท์ 

(   ) อ่ืนๆ.................................................................................................................................. 
ลงวนัที ่....................................... เกี่ยวกับเรื่อง................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………นั้น 

โรงพยาบาลแม่ทา  ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว ตามทะเบียน 
รับเรื่อง เลขรบัที่..........................................ลงวันที.่.....................................................และโรงพยาบาลแม่ทา 
ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า 

(  ) เป็นเรื่องท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของโรงพยาบาลแม่ทา และได้มอบหมายให้..................... 
……………………................................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดำเนินการ 

(  ) เป็นเรื่องท่ีไม่อยู่ในอำนาจหน้าท่ีของโรงพยาบาลแม่ทา  และได้จัดส่งเรื่องให้................ 
........................................................................................ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ
ต่อไป แล้วทัง้นี้ ท่านสามารถติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง 

(  ) เป็นเรื่องท่ีมีกฎหมายบญัญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ตาม
กฎหมาย.......................................................................................... จึงขอให้ท่านดำเนินการตามข้ันตอนและ
วิธีการท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป 

จงึแจ้งมาเพ่ือทราบ 
 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 

 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  
โทร. 053-976000



 

แบบแจง้ผลการดำเนินการต่อเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน      (ตอบข้อร้องเรียน 2) 

ที ่......................................... (เรื่องร้องเรียน) /..........                        โรงพยาบาลแม่ทา  
          อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 

วันท่ี ........เดือน...................... พ.ศ. ......... 
เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อ้างถึง หนังสือ รพ.แม่ทา ที ่ลพ....................... /............................. ลงวันที.่.................................. 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย    ๑. .......................................................................................................................................... 
                     ๒ . ........................................................................................................................................ 

    ๓ . ......................................................................................................................................... 

 ตามท่ี โรงพยาบาลแม่ทา (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ 
รอ้งเรียนของท่านตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 โรงพยาบาลแม่ทาได้รับแจ้งผลการดำเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามประเด็นท่ีท่านได้ร้องทุกข์/รอ้งเรียนแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงโดย
สรุปว่า………………………………………………… 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาพร้อมนี้ 
ท้ังนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอใหแ้จ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย 

จงึแจ้งมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 

 

 

 

(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) 
โทร. 053-976000 
 
 



 
 
 
 

คำสั่งโรงพยาบาลแม่ทา 
ที่ 122/ 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศูนย์รับข้อร้องเรียน และเจรจาไกล่เกลี่ยโรงพยาบาลแม่ทา 
 .................................................................. 

เนื่องด้วยโรงพยาบาลแม่ทา เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีผู้รับบริการเป็นจำนวนมาก ด้านการ
รักษาภายในโรงพยาบาล  การส่งรักษาต่อ  การทำหัตถการ  ถึงแม้จะมีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติการณ์
แล้ว แต่ยังเกิดอุบัติการณ์ต่าง ๆ  เช่นการร้องเรียนของผู้รับบริการในด้านพฤติกรรมบริการ ความไม่พึงพอใจ
ต่อการรักษาพยาบาลส่งผลต่อความเสียหายทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สินของโรงพยาบาล ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือและบรรเทาเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งรุนแรงและไม่รุนแรงตาม พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  โรงพยาบาลแม่ทาจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้   

           1. นพ.เทพฤทธิ์ พัฒนรังสรรค์ นายแพทย์ชำนาญการ ประธานกรรมการ 
           2. ทพ.สุดอำนาจ ธรรมชัย  ทัตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
           3.นางพัชรี  คำธิตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
           4.นางรัตนาภรณ์ สุคำอ้าย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ 
           5.นางอัตถภรณ์ สุธรรมยะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
           6.นางการเกต รังรองธานินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทและหน้าที่ 

1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการเรื่องการป้องกันการร้องเรียน  ฟ้องร้องคดีทาง
การแพทย์ภายในโรงพยาบาล 

2. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข  ด้วยสันติ
วิธี  เพ่ือป้องกันและลดจำนวนคดีที่เข้าสู่ศาล 

3. ควบคุมกำกับ ให้แนวนโยบาย วิธีปฏิบัติกับคณะทำงานประชาสัมพันธ์ที่ให้บริการรับข้อ
ร้องเรียนด้านบริการ และรับข้อร้องเรียนทั่วไป 

4. ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและร่วมปรึกษาวางแผนการไกล่เกลี่ย
ข้อขัดแย้ง เสนอแนวทางในการแก้ไขข้อร้องเรียนแก่ผู้บังคับบัญชา เจรจาไกล่เกลี่ยแก้ไข
ความเดือดร้อน  

5. วิเคราะห์ ติดตาม ประสานงานและประเมินเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์จัดลำดับความสำคัญ
เร่งด่วน  และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเร่งรัดติดตามรายงานผลการ ดำเนินการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนแก่ ผู้ร้องเรียน และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 

 
 
 
 



 
 

6. การดำเนินงานและแจ้งผลการดำเนินงานให้ผ ู ้ร ้องทราบ จัดทำสถิติ รายงานผลการ
ดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป 

สั่ง  ณ  วันที่  21 ธันวาคม  2563 
 

 
 

                                                              ( นายสันติ วงค์ฝั้น )    
                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ งานรับเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลแม่ทา 

ที ่ ลพ.........................../…………………..           วันที ่ ....................................................... 

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

ตามคำส่ังโรงพยาบาลแม่ทา ที ่ ....................................ลงวนัที ่ ........................................... 
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องรอ้งเรียนท่ัวไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซ้ือจัดจ้าง) 
ไปแล้ว นั้น 

คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว ได้ดาเนินการตอบสนองข้อร้องเรียน/รอ้งทุกข์ ดังกล่าว ตาม 
กระบวนการหลักธรรมาภิบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงขอสรุปผลการดาเนินการเก่ียวกับ 
เรื่องรอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ ดังนี้ 

    1) ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม  2563 โรงพยาบาลแม่ทา  ไม่มีเร ื ่อง
ร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการภายใน   

2) ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม  2563 โรงพยาบาลแม่ทา  รับเรื่อง
ร้องเรียนทั่วไป จำนวน .............. เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของงานบริการผู้ป่วยใน
ห้องน้ำไม่สะอาด ไม่พึงพอใจพฤติกรรมแม่บ้าน หัวหน้างานและหัวหน้าพยาบาลได้เจรจาไกล่เกลี่ยเป็น        
ทีพึ่งพอใจของผู้ร้องเรียนและไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแต่อย่างใด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

(นางการเกต รังรองธานินทร์) 
กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการรับเรื่องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์ 
 
 
 

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
  มอบฝ่ายบรหิารท่ัวไป ปิดประกาศและ 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้รับบรกิารทราบ 
โดยท่ัวกันและนำขึ้น Wewsite ของหน่วยงานต่อไป 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


