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คูมือการจัดการขอรองเรียน โรงพยาบาลอางทอง อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง 
 
ความเปนมา 
 ดวยโรงพยาบาลอางทอง เปนหนวยงานของรัฐ ซ่ึงมีหนาท่ีใหบริการดานการแพทยและการ
สาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอางทอง โดยใหความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน รวมท้ังมุงเนนใหบุคลากรโรงพยาบาลอางทอง ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เปนธรรม 
ตรวจสอบได เพ่ือแสดงออกถึงการดาเนินงานการใหบริการทางการแพทยท่ีมีความโปรงใส ตรวจสอบได ซ่ึง
การดําเนินการไดกําหนดข้ันตอน และกรอบเวลาในการตอบสนองขอรองเรียนให สอดคลองกับพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเกณฑ การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตอมาในป ๒๕๕๕ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนาเครื่องมือเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสราง
ความตระหนัก ใหหนวยงานภาครัฐดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม “เรียกวา การประเมินคุณธรรม

และความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ” ( Integrity and Transparency Assessment 
: ITA ) ซ่ึงปงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลอางทอง จึงไดปรับปรุงระบบการจัดการขอรองเรียนใหม เพ่ือให
สอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) 
 
วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลอางทอง ใหมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือจัดใหมีระบบการตอบสนองขอรองเรียนตาม พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๓. เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลอางทอง สอดคลองกับเกณฑการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA) และหลักเกณฑการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
 
ขอบเขต 
 คูมือการจัดการขอรองเรียน ครอบคลุมข้ันตอนการจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลอางทอง ตั้งแต
ข้ันตอนการแตงตั้งเจาหนาท่ี จัดการขอรองเรียนของหนวยงาน การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทาง
ตาง ๆ การประสานผูท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกหนวยงานเพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริง แกไข ปรับปรุง 
หรือดําเนินการตามหนาท่ี การแจงกลับใหผูรองเรียนทราบ การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของ
โรงพยาบาลอางทอง (รายไตรมาส) การวิเคราะหและสรุปผล การจัดการขอรองเรียน รวมท้ังการกําหนด
มาตรการหรือแนวทางปองกันแกไข ปญหาขอรองเรียนตอผูอํานวยการโรงพยาบาลอางทอง 
 
 
 
 
 



คํานิยาม 
 เรื่องรองเรียน/รองทุกข หมายถึง เรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอน
หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดไมวาจะมีคูกรณีหรือไมมีคูกรณีก็ตาม 
 เรื่องรองเรียนท่ัวไป หมายถึง เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท้ังระบบการ
ใหบริการ ท้ังในเรื่องของความบกพรอง ความลาชา ความไมเปนธรรม ความไมโปรงใส พฤติกรรมท่ีไม
เหมาะสมในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โดยมีผูใชบริการหรือผูมีสวนไดเสียเปนผูยื่นเรื่องรองเรียนตอ
หนวยงานโดยตรง รวมถึงผูใชบริการหรือผูมีสวนไดเสียยื่นเรื่องรองเรียนตอหนวยงานอ่ืนและสงตอมายัง
หนวยงานผูเขารับการประเมินดําเนินการ 
 เรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจาง หมายถึง เรื่องรองเรียนการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางโครงการ
ตางๆ โดยมีผูใชบริการหรือผูมีสวนไดเสียเปนผูยื่นเรื่องรองเรียนตอหนวยงานโดยตรง รวมถึงผูใชบริการหรือผู
มีสวนไดสวนเสียยื่นเรื่องรองเรียนตอหนวยงานอ่ืนและไดสงตอมายังหนวยงานผูเขารับการประเมินดําเนินการ 
 การจัดการขอรองเรียน หมายถึง การตรวจสอบขอเท็จจริง ดําเนินการ แกไข ปรับปรุงขอรองเรียน
การแจงกลับผูรองเรียน 
 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูรับบริการ ประชาชนท่ัวไป บุคลากรโรงพยาบาล
อางทอง 
 ผูแจงขอรองเรียน หมายถึง ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และหนวยงานตางๆ ท่ีแจงขอรองเรียน
มายังโรงพยาบาลอางทองผานชองทางตาง ๆ 
 เจาหนาท่ีรับขอรองเรียน หมายถึง ผูท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนเจาหนาท่ีรับขอรองเรียนของโรงพยาบาล
อางทอง 
 
ชองทางการรับเรื่องรองเรียน หมายถึง การติดตอส่ือสารแจงขอรองเรียนผานทางชองทาง ดังนี้ 

๑. หนังสือ/จดหมาย จาหนาซองถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลอางทอง ท่ีอยูโรงพยาบาล
อางทอง เลขท่ี ๓ ถนนเทศบาล ๖ ตําบลบางแกว อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง 
รหัสไปรษณีย ๑๔๐๐๐ 

๒. เว็บไซด โรงพยาบาลอางทอง : www.ath.in.th 
๓. E-mail งานนิติการ กลุมงานบริหารท่ัวไป : Legal.ath@gmail.com 
๔. โทรศัพท ศูนยประชาสัมพันธ : ๐๓๕-๖๑๕-๑๑๑ 
๕. ตูรับฟงความคิดเห็น 
๖. มาติดตอดวยตนเอง ท่ีโรงพยาบาลอางทอง (งานนิติการ หรือศูนยประชาสัมพันธ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้ันตอนการจัดการขอรองเรียน 
ข้ันตอนท่ี ๑ : การแตงตั้งเจาหนาท่ีจัดการขอรองเรียน 

๑) แตงตั้งเจาหนาท่ี/หนวยงานท่ีจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลอางทอง และกําหนดหนาท่ีของ
เจาหนาท่ี/หนวยงานจัดการขอรองเรียน 

๒) กําหนดชองทางการรับขอรองเรียนของหนวยงาน และแจงใหบุคลากรภายในหนวยงานทราบ 
ข้ันตอนท่ี ๒ : การรับขอรองเรียน 
 เจาหนาท่ี/หนวยงานท่ีจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน ดําเนินการรับเรื่อง ตรวจสอบ ติดตามขอ
รองเรียนท่ี แจงเขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
ชองทาง 

ท่ี 
ชองทางการรับเรื่องรองเรียน ความถ่ีในการตรวจสอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

รับขอรองเรียนเพ่ือประสาน 
๑ หนังสือ/จดหมาย จาหนาซอง 

ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลอางทอง 
ทุกครั้งท่ีหนังสือเขามา 

ภายใน ๑ – ๕ วันทําการ 
นับตั้งแตไดรับเรื่องรองเรียน 

๒ เว็บไซด โรงพยาบาลอางทอง 
: www.ath.in.th 

ทุกวันทําการ 

๓ E-mail งานนิติการ กลุมงานบริหารท่ัวไป 
: Legal.ath@gmail.com 

ทุกวันทําการ 

๔ โทรศัพท ศูนยประชาสัมพันธ  
: ๐๓๕-๖๑๕-๑๑๑ 

ทุกครั้งท่ีโทรศัพทเขามา 

๕ ตูรับฟงความคิดเห็น ทุกครั้งท่ีพบเอกสาร 
ในวันราชการ 
โดยเจาหนาท่ีกรรมการ
ความเสี่ยง 

๖ มาติดตอดวยตนเอง ท่ีโรงพยาบาลอางทอง ทุกครั้งท่ีมีผูมาติดตอ 
 
 
ข้ันตอนท่ี ๓ : การบันทึกขอรองเรียน 

๑) กรณีผูรองเรียนแจงเรื่องทางหนังสือ จดหมาย โทรสาร บัตรสนเทห จาหนาซองถึงผูอํานวยการ
โรงพยาบาลอางทอง ใหงานสารบรรณลงรับหนังสือตามระบบงานสารบรรณ และเสนอหนังสือตอ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอางทอง พิจารณาใหงานนิติการลงรับเรื่องรองเรียน 

๒) กรณีผูรองเรียนแจงเรื่องทางเว็บไซดโรงพยาบาลอางทอง : www.ath.in.th ใหงานศูนย ICT 
เสนอเรื่องใหงานสารบรรณลงรับหนังสือตามระบบงานสารบรรณ และเสนอหนังสือตอ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลอางทอง พิจารณาใหงานนิติการลงรับเรื่องรองเรียน 

๓) กรณีผูรองเรียนแจงเรื่องทาง E-mail งานนิติการ ฝายบริหารท่ัวไป : Legal.ath@gmail.com ให
งานนิติการเสนอเรื่องใหงานสารบรรณลงรับหนังสือตามระบบงานสารบรรณ และเสนอหนังสือ
ตอผูอํานวยการโรงพยาบาลอางทอง พิจารณาใหงานนิติการลงรับเรื่องรองเรียน 



๔) กรณีผูรองเรียนแจงเรื่องทางโทรศัพท ศูนยประชาสัมพันธ : ๐๓๕-๖๑๕-๑๑๑ ใหศูนย
ประชาสัมพันธเสนอเรื่องใหงานสารบรรณลงรับหนังสือตามระบบงานสารบรรณ และเสนอ
หนังสือตอผูอํานวยการโรงพยาบาลอางทอง พิจารณาใหงานนิติการลงรับเรื่องรองเรียน 

๕) กรณีผูรองเรียนแจงเรื่องทางตูรับฟงความคิดเห็น ใหเจาหนาท่ีกรรมการความเสี่ยงเสนอเรื่องให
งานสารบรรณลงรับหนังสือตามระบบงานสารบรรณ และเสนอหนังสือตอผู อํานวยการ
โรงพยาบาลอางทอง พิจารณาใหงานนิติการลงรับเรื่องรองเรียน 

๖) กรณีผูรองเรียนแจงเรื่องโดยมาติดตอดวยตนเอง ท่ีโรงพยาบาลอางทอง ใหผูท่ีรับเรื่องบันทึกเรื่อง
รองเรียนเปนลายลักษณอักษร เสนอเรื่องใหงานสารบรรณลงรับหนังสือตามระบบงานสารบรรณ 
และเสนอหนังสือตอผูอํานวยการโรงพยาบาลอางทอง พิจารณาใหงานนิติการลงรับเรื่องรองเรียน 

 
ข้ันตอนท่ี ๔ : การจัดการและตอบสนองขอรองเรียน 
 หลังจากงานนิติการลงรับเรื่องรองเรียนแลว ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

๑) ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหขอมูล ขอเท็จจริง พรอม
แนวทางการแกไข ปรับปรุงเปนลายลักษณอักษร 

๒) แจงเรื่องโดยทางโทรศัพท/เปนหนังสือตอบกลับผูรองเรียน ภายใน ๑๕ วัน หลังจากไดรับเรื่อง
รองเรียน หากเห็นวาเรื่องดังกลาวไมสามารถตรวจสอบและแจงผลไดทันภายใน ๑๕ วัน ใหแจงผู
รองเรียนเบื้องตนวาหนวยงานไดรับเรื่องไวดําเนินการแลว เม่ือตรวจสอบขอเท็จจริงแลวจึงแจง
ผลใหทราบอีกครั้ง 

 
การติดตามประเมินผลและการรายงานการจัดการขอรองเรียน 
 งานนิติการ รวบรวมขอรองเรียนและผลการดําเนินการแกไข ปรับปรุงขอรองเรียนท้ังหมด แลวจัดทํา
รายงานตามแบบฟอรมรายงานสรุปผลขอรองเรียน ปละ ๒ ครั้ง และขออนุมัตินําขอมูลเผยแพรทางเว็บไซต
ของหนวยงาน ปละ ๒ ครั้ง 
 
หมายเหตุ : กรณีบัตรสนเทห ขอรองเรียนท่ีผูรองเรียนไมแจงชื่อ ท่ีอยู โดยปกติไมนําเขากระบวนการจัดการ 
ขอรองเรียน แตถาเรื่องดังกลาวมีความสําคัญ เชน การรองเรียนเรื่องกระบวนการใหบริการสุขภาพ               
จะนําเรื่องรองเรียนเขามานําเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุง แกไข ทบทวน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพบริการใหเปนไปตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยตอผูปวย ผูรับบริการ และเจาหนาท่ีของโรงพยาบาล  
ตอไป 
 
 


