
กรอบแนวทางการจัดการเร่ืองร้องเรียนของโรงพยาบาลจอมทอง 

1. ประเภทของเรื่องร้องเรียน 
1.1 เรื่องร้องเรียน กรณีทั่วไป 
1.2 เรื่องร้องเรียน  กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

2. คณะท างาน 
2.1 คณะกรรมการด าเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเจรจาไกล่เกลี่ย ตามค าสั่งโรงพยาบาล

จอมทองที่ 32/2561 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
2.2 คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามค าสั่งโรงพยาบาล

จอมทอง ที่ 27/2561 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 
 

3. ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
3.1 ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 053-341218-9, 053-341016 
3.2 ผ่านทางโทรสาร 053-341521 
3.3 ผ่านระบบไปรษณีย์ : โรงพยาบาลจอมทอง 259 หมู่ 2 ต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม่ 50160 
3.4 ผ่านตู้รับความคิดเห็น 
                                                                                             
 
 

 
3.5 ผ่านระบบเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียน www.chomthonghospital.co.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. ขั้นตอนในการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน 

 



4.1 กรณีทั่วไป ด าเนินการตาม คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 

 

 

 

 

 

  

 

  

 ผิด            ไม่ผิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

หน่วยงานด าเนินงาน 

เรื่องร้องเรียน 

(1 วันท าการ) 

เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบรับเรื่องร้องเรียน 

ลงทะเบียนรบัเรื่อง (1วันท าการ) 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

เรื่องร้องเรียน 

(1 วันท าการ) แยกเรื่องตาม 

ระดับความรุนแรง/ไม่รุนแรง 

(1 วันท าการ) 
แจ้งผลการด าเนินการให ้

-ผู้ร้องเรียน 

-ผู้บริหารหน่วยงาน 

(1 วันท าการ) 

ตั้งคณะกรรมการสบืสวน 

(1 วันท าการ) 

รายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง 

(3 วันท าการ) 

ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ตามความผิดทางวินัย 

(7 วันท าการ) 

ด ำเนินกำรทำงวินยั 

แจ้งผลการด าเนินการ 

-ผู้ร้องเรียน 

-ผู้บริหารหน่วยงาน 

(30 วันท าการ) 

รายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง 

(3 วันท าการ) 
รายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง 

(7 วันท าการ) 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

(3 วันท าการ) 

สอบสวนความผิด 

แจ้งผลการด าเนินการ 

-ผู้ร้องเรียน 

-ผู้บริหารหน่วยงาน 

(15 วันท าการ) 

แจ้งผลการด าเนินการ 

-ผู้ร้องเรียน 

-ผู้บริหารหน่วยงาน 

(15 วันท าการ) 



 4.2 กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด าเนินการตาม คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ล าดับ กระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 

1 
   

10 นาที 
คณะกรรมการ

รับเรื่อง
ร้องเรียน 

 
2 

 
5 นาที 

คณะกรรมการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน 

 
3 

 
30 นาที 

คณะกรรมการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน 

 
4 

 คณะกรรมการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน 

 
5 
 

 

 
30 นาที 

คณะกรรมการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน 

 
6 

 
7-15 วัน 

คณะกรรมการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน 

 
7 

 
1 วัน 

คณะกรรมการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน 

 
8 

 
1 วัน 

คณะกรรมการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน 

 
9 

 
30 นาที 

คณะกรรมการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน 

 
10 

 
1-3 วัน 

คณะกรรมการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน 

 
11 

 
1 วัน 

คณะกรรมการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน 

(1)งานนิติการ รับเรื่องร้องเรยีน/ แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(2) ลงทะเบียนรับในสมดุคุมเรื่องร้องเรียน 

(3)คัดแยก/วิเคราะห์เนื้อหาของเรือ่งร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านทุจรติ 
น าเสนอให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจอมทอง 

(4)ผู้อ านวยกาพิจารณาสั่งการ 

(5.1)แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
หรือด าเนินการตามข้อสั่งการ 

(5.2)แจ้งผูร้้องเรียน/แจ้งเบาะแส
(กรณีมีชื่อที่อยู่ชัดเจน) 

(6.1)รับรายงานผลการด าเนินงาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(6.2)ตดิตามความก้าวหน้าของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

(7)สรุปรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(8)เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลจอมทองพิจารณา 

(9)เก็บข้อมูลในสมุดคมุเรื่องร้องเรยีนเพื่อการสรุปวิเคราะห์ 

(10)จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ เสนอ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจอมทอง(รายเดือน/รายปี) 

(11)คณะกรรมการรับเรื่อง
ร้องเรียนเก็บเรื่อง 
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