
 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 

 

 

 

 

 
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

เลขที่ 1 ถนนทรายทอง5 ตําบล สุไหงโก-ลก อําเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส ๙๖๐๐๐ 

โทรศัพท ๐ ๗๓๕1 7500 ตอ  1188  โทรสาร ๐ ๗๓61 15๖๐ 

www.kolokhospital.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 

 

   ผูรับผิดชอบ          

      (นางสาวก่ิงกาญ  ตันอุดมศักดิ)์ 

   ตําแหนง  นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ 

 

   ผูเห็นชอบ          

       (นายพรประสิทธิ  จันทระ) 

   ตําแหนง    นายแพทยเช่ียวชาญ 

 

   อนุมัติโดย          

             (นายไชยสิทธิ์  เทพชาตรี) 

   ตําแหนง             ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลสไุหงโก-ลก  

 
 
 



คํานํา 

  คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดทําขึ้น

เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยมี

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ใหเปนไปอยางมีระบบ สามารถ

ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของผูรองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ครบถวน และ

ทันเวลา จึงจําเปนตองมีขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อเปน

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน  

 

           ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

     โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 เรื่อง               หนา 

คํานํา 

สารบัญ 

หลักการและเหตุผล        ๑ 

วัตถุประสงค         ๑ 

สถานที่ตั้ง         ๑ 

ชองทางการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข      ๒ 

ขั้นตอนการดําเนินการ        ๒ 

แผนผังกระบวนงานรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขการปฏิบัติงาน   ๔ 

ผูรับผิดชอบงาน        ๗  

หนาที่ของเจาหนาที่ประจําศูนย      ๗  

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ     ๗ 

ภาคผนวก         ๙ 

     - แบบบันทึกการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

๑.  หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปน

ศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดี

ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการ

ใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ 

ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการ

ประเมินผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ 

๒.  วัตถุประสงค  

 ๒.๑  เพื่อใหบุคลากรผูเกี่ยวของ หรอืเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนว

ทางการดําเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 ๒.๒  เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ 

หลักเกณฑ และกฎหมาย ที่เก่ียวของกับการรับเรื่องเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมี

ประสิทธภิาพ  

 ๒.๓  เพื่อเปนหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถายทอดใหกับผู

เขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับ

บุคคลภายนอกหรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู 

รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน  

 ๒.๔  เพื่อพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/รองทุกข ตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๙ 

๓.  สถานที่ตั้ง 

 ตั้งอยู ณ  ศูนยรับเรื่องรองเรียน  โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เลขที่ 1 ถนน ทรายทอง5 

ตําบล สุไหงโก-ลก อําเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส ๙๖๐๐๐  

โทรศัพท ๐ ๗๓๕1 7500 ตอ  1188  โทรสาร ๐ ๗๓61 15๖๐ 



๒ 

๔.  ชองทางการรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

 ๔.๑  สงทางไปรษณีย ณ ศูนยรับเรื่องรองเรยีน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  เลขท่ี 1   

ถนน ทรายทอง 5 ตําบล สุไหงโก-ลก อําเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส ๙๖๐๐๐  

 ๔.๒  รองเรียนดวยตนเอง ณ ศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  เลขที่ 1 

ถนน ทรายทอง 5 ตําบล สุไหงโก-ลก อําเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส ๙๖๐๐๐  

 ๔.๓  รองเรียน/รองทุกขผานทางโทรศพัทหมายเลข ๐ ๗๓๕1 7500 ตอ  1188   

๔.๔  รองเรียน/รองทุกขผานเว็ปไซต www.kolokhospital.com 

๕.  ขั้นตอนการดําเนินการ 

 ๕.๑ กรณีรองเรียน/รองทุกขผานทางไปรษณีย 

   ๑) เมื่อรับหนังสือรองเรียน/รองทุกขจากงานธุรการแลว เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะ

ดําเนินการรับหนังสือเขาระบบของศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก   

   ๒) เสนอเรื่องรองเรียน/รองทุกข เพ่ือใหผู้ อํานวยการโรงพยาบาลสไุหงโก-ลก 

พิจารณาสั่งการ ภายใน ๑ - 2 วันทําการ 

   ๓) แจงการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขไวพิจารณาใหผูรองทราบ ภายใน ๑๕ วันทําการ 

   ๔) ดําเนินการตรวจสอบใหความเปนธรรม โดยกําหนดเวลาแลวเสรจ็ภายใน ๓ – ๕ 

วันทําการ 

   ๕) สรุปผลการตรวจสอบและรายงานผู้ อํานวยการโรงพยาบาลสไุหงโก-ลก ทราบ 

             -  กรณมีีมูลตามเร่ืองรองเรียน จะตองดําเนินการตามระเบียบหรือกฎหมาย 

ที่เก่ียวของตองไป 

             -  กรณไีมมีมูล ใหยุติเร่ือง 

   ๖) ดําเนินการแจงผูรองเรยีน/รองทุกข ทราบเปนหนังสือ ภายใน 2-3 วัน ทําการ 

  ๕.๒ กรณีรองเรียน/รองทุกขดวยตนเอง      

         ๑) กรณีผู รองมีหนังสือรองเรียน/รองทุกขมายื่นดวยตนเอง เจ าหนาที่

ผูรับผิดชอบศูนยรับเรื่องรองเรียน ดําเนินการรับหนังสือเขาระบบศูนยรับเรื่องรองเรียน

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก   

         กรณีผูรองมารองเรียน/รองทุกขดวยวาจา ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบศูนยรับเรื่อง

รองเรียน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดทําคํารองเรียน/รองทุกขเปนหนังสือใหผูรองลงชื่อ และ

ดําเนินการรับหนังสือเขาระบบศูนยรับเรื่องรองเรียน โดยตองดําเนินการทันทีเมื่อมีประชาชน

เขามารองเรียน/รองทุกข 



         ๒) เสนอเรื่องรองเรียน/รองทุกข เพ่ือใหผู้ อํานวยการโรงพยาบาลสไุหงโก-ลก 

พิจารณาสั่งการ ภายใน ๑ - 3 วันทําการ 

        ๓) ดําเนินการตรวจสอบใหความเปนธรรม โดยกําหนดเวลาแลวเสร็จภายใน      

๓ - 5 วันทําการ 

        ๔) สรุปผลการตรวจสอบและรายงานผู้ อํานวยการโรงพยาบาลสไุหงโก-ลก 

             -  กรณมีีมูลตามเร่ืองรองเรียน จะตองดําเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายที่

เก่ียวของตองไป 

             -  กรณไีมมีมูล ใหยุติเร่ือง 

        ๕) ดําเนินการแจงผูรองเรยีน/รองทุกข ทราบเปนหนังสือ ภายใน 2 - 3 วัน      

ทําการ 

 ๕.๓  กรณีรองเรียน/รองทุกขทางโทรศพัทหมายเลข ๐ ๗๓๕1 7500 

ตอ 1188  และเว็บไซต www.kolokhospital.com 

        ๑) เจาหนาที่ประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดําเนินการลงรับเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข ในแบบฟอรมที่กําหนด  

        ๒) เสนอเรื่องรองเรียน/รองทุกข เพื่อใหผู้ อํานวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

พิจารณาสั่งการ ภายใน 1 - 2 วันทําการ 

        ๓) แจงการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขไวพิจารณาใหผูรองทราบ ภายใน ๑๕ วัน

ทําการ 

        ๔) ดําเนินการตรวจสอบใหความเปนธรรม โดยกําหนดเวลาแลวเสร็จภายใน      

๓ - 5 วันทําการ 

        ๕) สรุปผลการตรวจสอบและรายงานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทราบ 

             -  กรณมีีมูลตามเรื่องรองเรียน จะตองดําเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายท่ี

เก่ียวของตองไป 

             -  กรณไีมมีมูล ใหยุติเร่ือง 

        ๖) ดําเนินการแจงผูรองเรยีน/รองทุกข ทราบเปนหนังสือ ภายใน 2 - 3 วัน     ทํา

การ 

 

 

 

๓ 



๖.  แผนผังกระบวนงานรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขการปฏิบัติงาน 

 

กรณีรองเรียน/รองทุกข ทางไปรษณีย 

 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน 

โรงพยาบาลสไุหงโก-ลก 

 

 

งานธุรการลงรับเรื่องเขาระบบสารบรรณ รพ. 

 

 

รับหนังสือจากธุรการเขาระบบศูนยรับเรื่องรองเรียน 

 

 

 เสนอเรื่องให ผอ.    แจงการรับเรื่องใหผูรองทราบ 

 เพ่ือพิจารณาสั่งการ     ภายใน ๑๕ วันนับแตรับเรื่อง 

 

 

ดําเนินการตรวจสอบใหความเปนธรรม 

 

 

สรุปผลการตรวจสอบและรายงาน ผอ.ทราบ 

 

 

  กรณีมีมูล      กรณีไมมีมูล 

 

 

 ดําเนินการตามระเบียบ/                  ยุติเรื่อง 

 กฎหมายที่เก่ียวของตอไป 

 

๔ 

แจงผลใหผูรองเรยีน/รองทุกขทราบ 

เปนหนังสือ ภายใน ๒ - ๓ วันทําการ 



กรณีรองเรียน/รองทุกขดวยตนเอง 

ณ ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน 

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

  กรณีทําเปนหนังสือมาแลว          กรณรีองเรียนดวยวาจา 

 

       รับเขาระบบงานธุรการ                        จัดทําคํารองเรียน/รองทุกข 

          โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก                                      เปนหนังสือใหผูรองลงชื่อ 

        

ลงรับเขาระบบ 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน 

       

              เสนอเรื่องให ผอ.      แจงการรับเรื่องใหผูรองทราบ 

      เพ่ือพิจารณาสั่งการ     ภายใน ๑๕ วันนับแตรับเรื่อง 

 

ดําเนินการตรวจสอบใหความเปนธรรม 

 

สรุปผลการตรวจสอบและรายงาน ผอ.ทราบ 

 

  กรณีมีมูล      กรณีไมมีมูล 

 

 ดําเนินการตามระเบียบ/        ยุติเรื่อง 

 กฎหมายที่เก่ียวของตอไป 

 

     แจงผลใหผูรองเรยีน/รองทุกขทราบ 

    เปนหนังสือ ภายใน ๒ - ๓ วันทําการ 

๕ 



กรณีรองเรียน/รองทุกขทางโทรศพัทหมายเลข ๐ ๗๓๕1 7500 ตอ 1188 

และเวบ็ไซต www.kolokhospital.com 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

 

เจาหนาที่ประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  

ดําเนินการลงรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  

ในแบบฟอรมที่กําหนด 

 

        เสนอเรื่องให ผอ.        

             เพ่ือพิจารณาสั่งการ  

           

         แจงการรับเรื่องใหผูรองทราบ 

         ภายใน ๑๕ วันนับแตรับเรื่อง 

 

ดําเนินการตรวจสอบใหความเปนธรรม 

 

สรุปผลการตรวจสอบและรายงาน ผอ.ทราบ 

 

 

  กรณีมีมูล      กรณีไมมีมูล 

 

 

 ดําเนินการตามระเบียบ/        ยุติเรื่อง 

 กฎหมายที่เก่ียวของตอไป 

 

      

     

๖ 

แจงผลใหผูรองเรยีน/รองทุกขทราบ 

เปนหนังสือ ภายใน ๒ - ๓ วันทําการ 



๗.  ผูรับผิดชอบงาน 

 เจาหนาที่ประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ตามคําสั่งโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

ที่ ๕9/๒๕๖0 ลงวันที่  ๗  เมษายน ๒๕๖0  

๘.  หนาที่ของเจาหนาที่ประจําศูนย 

๘.๑  รบัเรื่องรองเรยีน/รองทุกข จากประชาชน เจาหนาที่ และหนวยงานที่เก่ียวของ 

๘.๒  จัดทําบัญชีทะเบียนคุมการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

๘.๓  วเิคราะหเรื่องรองเรียน/รองทุกข เพื่อรายงานผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ 

๘.๔  ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือทําหนังสือแจงหนวยงานยอยตรวจสอบ

ขอเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที ่

๘.๕  ทําหนังสือแจงการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ใหผูรองรบัทราบ 

๘.๖  รายงานผลการปฏิบัติใหผูบังคับบัญชารับทราบ 

๘.๗  แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียน/รองทุกข และหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ

โดยเร็ว 

๘.๘  จัดใหมีชองทางการรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกขท่ีประชาชนสามารถเขาถึงได 

๘.๙  ประชาสัมพันธชองทางการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

๘.๑๐ สรุปรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกข เสนอผูบังคับบัญชา ทุก ๆ 

๓ เดือน (รอบที่ ๑ เดือนตุลาคม – ธันวาคม , รอบท่ี ๒ เดือนมกราคม – มีนาคม , รอบท่ี ๓ 

เดือนเมษายน – มิถุนายน , รอบท่ี ๔ เดือนกรกฎาคม – กันยายน) 

๘.๑๑ หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

๙.  กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 ๙.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๙ บัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิเสนอ

เรื่องราวรองทุกข และไดรับการแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเรว็  

 ๙.๒ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี      

พ.ศ. ๒๕๔๖  

 ๙.๓ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ๙.๔ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๙.๕ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน       

พ.ศ. ๒๕๔๘  

 ๙.๖ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

๗ 



๘ 

 ๙.๗ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม  

 ๙.๘ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ          

พ.ศ. ๒๕๔๔  

 ๙.๙ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเร่ืองราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

แบบแสดงความคิดเห็น 

 

ชือ – สกุลผูแ้จง้.................................................... อาย.ุ.............ปี  ทีอยู.่..........ถนน..............................  

ตาํบล.......................... อาํเภอ...................... จงัหวดั.................... หมายเลขโทรศพัท.์............................ 

วนัทีเกิดเหตุ............................................ เวลา..................น. สถานทีเกิดเหตุ ......................................... 

สิทธิการรักษา (  )  ขา้ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ   (  )  ประกนัสังคม         (  )  บตัรทอง   

                           (  )  ชาํระเงิน                          (  )  อืนๆระบุ................... 

ข้อบกพร่อง/ปัญหาทพีบ 

.................................................................................................................................................................................................. .......... 

.........................................................................................................................................................…………………………………

……………………………………………..………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ข้อเสนอแนะ

.....................................................................................................................................................................…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เสนอ แนะนํา พฒันา บริการ 

            ขอขอบคุณสําหรับทุกความคิดเห็น 


