
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
๑.บทนิยามในหลักเกณฑ์ 
 เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ข้อราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ ผู้รับจ้างเหมาบริการใน
สังกัด โรงพยาบาลปาย 
 ทุจริตต่อหน้าที่  หมายความว่า การทุจริตต่อหน้าที่ตามความหมายที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.๒๕๖๑  
 ประพฤติมิชอบ  หมายความว่า  การใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน ซึ่งมิใช่การทุจริตต่อ
หน้าที่ 
 ข้อร้องเรียน  หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
 การตอบสนอง  หมายถึง  การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
สอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน หรืออ่ืนๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลความ
คืบหน้าของการด าเนินการภายใน๑๕วันท าการนับตั้งแต่ที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่
หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดเมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
น าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องส าเนาเรื่องราวการตอบสนองให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตภายใน ๗ วันท าการนับตั้งแต่วัน
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๒.หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
 ๒.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน  
      ๒.๑.๑ เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก
เจ้าหน้าที่ในเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
      ๒.๑.๒  เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้น มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง
ความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้งตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  
 ๒.๒  ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและอย่างน้อยต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้  
     ๒.๒.๑ ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ติดต่อกลับ  
        ๒.๒.๒  ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่เก่ียวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
        ๒.๒.๓  ข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว  เพียงพอที่จะเป็นช่องทาง  เบาะแส
ของการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่ทุจริตต่อหน้าที่ หรือการประพฤติมิชอบเพื่อด าเนินการสืบสวนสอบสวนได้  
 ๒.๒.๔  ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
 ๒.๒.๕  ระบุ วัน เดือน ปี  
 ๒.๒.๖  ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี)  
           ๒.๓  กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์  จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏ
ชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
           ๒.๔  เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
 ๒.๔.๑ข้อร้องเรียนที่ไม่ได้ท าเป็นหนังสือ  



 ๒.๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานเพียงพอ 
 ๒.๔.๓  ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๒.๒  
           ๒.๕ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
 ๒.๕.๑.ทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลปาย ต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๕๘๑๓๐  
 ๒.๕.๒.ติดต่อด้วยตนเองท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลปาย(ศูนย์แห่งความสุขห้องเบอร์ ๕) 
 ๒.๕.๓.ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลปาย  www.paihospital.net 
 ๒.๕.๔.  E – Mail paihospital_RMC@hotmail.com 
 ๒.๕.๖. Face book pageโรงพยาบาลปาย, page ปายคนคุณธรรม รพ.คุณธรรม  
 ๒.๕.๖.ทางโทรศัพท์  ๐๕๓๖๙๙ ๐๓๑ ต่อ ๑๓๖ 
 ๒.๕.๗ .กล่องรับความคิดเห็นตามบริเวณจุดบริการภายในโรงพยาบาล  
๓.กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
          ๓.๑  ให้กลุ่มงานบริการหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลปาย เป็นหน่วยหลักในการรับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการ
ตอบสนองข้อร้องเรียน โดยส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งมาตรการทางวินัย  
โดยเคร่งครัด รวมทั้งการประสานงานเร่งรัดและติดตามเก่ียวกับการด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ  
         ๓.๒  เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นประการใดให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลา ๑๕  วัน
ท าการ และรายงานผลด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ 
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โครงสร้างการรับเร่ืองร้องเรียนเร่ืองมาตรฐานการรักษาพยาบาล โรงพยาลปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

 

 

  

 

 

 

 

 1 วนั ทนัที 

 

 

 

 

 ส าเร็จ 

 ไมส่ าเร็จ 

 

  ไมส่ าเร็จ  รายงานผู้วา่ราชการจงัหวดั 

 ส าเร็จ 

 ไมส่ าเร็จ  รายงานผู้ตรวจราชการ 

 ส าเร็จ 

 ไมส่ าเร็จ รายงานปลดักระทรวง 

 ส าเร็จ 

    

 ไมส่ าเร็จ 

ผูร้้องเรียน ร้องทุกข ์ Web site ,  facebook, Line หนงัสือร้องเรียน (หนงัสือลบั/

หนงัสือภายนอก/หนงัสือภายใน) โทรศพัท์ 

 
คณะกรรมการรับเร่ืองร้องเรียน/RM Manager ผูพ้บอุบติัการณ์ 

A,B,C และ D (Near miss/Low 
Risk) : No Harm 

E และ F (Moderate Risk): Harm G,H และ I (High Risk) : 
Sentinel 

หวัหนา้กลุ่มงาน/ หวัหนา้ฝ่าย 

หวัหนา้ฝ่าย หวัหนา้กลุ่มงาน ทบทวน
แกไ้ข ้ตอบกลบัเป็นแนวทาง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

น าเสนอคณะกรรมการบริหาร รพ. 
เพื่อแกไ้ขปรับปรุงไม่ให้ เกิดข้ึน 

กลุ่มกฎหมาย 

คณะกรรมการไกล่เกล่ียระดบักระทรวง 

คณะกรรมการไกล่เกล่ียระดบัเขต 

คณะกรรมการไกล่เกล่ียระดบั จงัหวดั 

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั 

คณะกรรมการไกล่เกล่ียระดบั รพ 

ผูอ้  านวยการ รพ./ฝ่ายการแพทย  ์

หมายเหตุ : Time Line 
 ระดบัหน่วยบริการ : ภายในทนัที – 1 วนั 
ระดบั รพ. : ภายใน 1-3 วนั 
 ระดบัจงัหวดั : ภายใน 3-7 วนั  
ระดบัเขต : ภายใน 7-14 วนั 
 ระดบักระทรวง : ภายใน 1 เดือน  
ทั้งน้ียดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสมและ
ระดบัความรุนแรง 

ตอบกลบัขอ้มูลตามช่องทางส่ือสาร
ของโรงพยาบาล 



 

โครงสร้างการรับเร่ืองร้องเรียน กรณีไม่ไดรั้บบริการตามสิทธิท่ีก าหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ผูร้้องเรียน ร้องทุกข ์

รับเร่ืองร้องเรียน  คณะกรรมการรับเร่ืองร้องเรียน  
งานประกนัโรงพยาบาล โทร๐๕๓๖๙๙๒๑๑ ต่อ๑๓๘ 

ตรวจสอบสิทธิ บนัทึกค าร้องตามลายลกัษณ์อกัษร 
เขียนรายงานอุบิติการณ์ ความเส่ียง 

นางสาวกรรณิกา  พิมาร 

พิจาณาขอ้เทจ็จริง 

ใหบ้ริการตามสิทธิ

ประโยชน์ 

แจง้กลบัผูร้้อง 

สรุป /บนัทึก 

ไม่ใหบ้ริการตามสิธิ

ประโยชน์ 

ท าความเขา้ใจผูเ้ก่ียวขอ้ง 

อยูร่ะหวา่งการรอรับ

บริการ แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง

ด าเนินการแกไ้ข 

รับบริการไปแลว้ 

แจง้กลบัผูร้้อง 

สรุป/ บนัทึก แจง้กลบัผูร้้อง 

แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อทราบ

สิทธิประโยชน์ 



โครงสร้างการรับเร่ืองร้องเรียน กรณีถูกเรียกเกบ็ค่าบริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิจาณาขอ้เทจ็จริง 

ไม่สมควรเรียกเก็บ 

(อยูใ่นสิทธิประโยชน์) 

ท าความเขา้ใจผูเ้ก่ียวขอ้ง 

คืนเงิน 

สมควรเรียกเก็บ 
(อยูน่อกสิทธิประโยชน์) 

ผูร้้องเรียน ร้องทุกข ์

แจง้กลบัผูร้้อง 

สรุป / บนัทึก 

รับเร่ืองร้องเรียน  คณะกรรมการรับเร่ืองร้องเรียน  
งานประกนัโรงพยาบาล โทร๐๕๓๖๙๙๒๑๑ ต่อ๑๓๘ 

ตรวจสอบสิทธิ บนัทึกค าร้องตามลายลกัษณ์อกัษร 
เขียนรายงานอุบิติการณ์ ความเส่ียง 

นางสาวกรรณิกา  พิมาร 


