
กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้ องเรยีน้้โรงพยาบาลแม่ออน 
 

ล าดับ กรอบแนวทาง ว้ ธ้ีการ ระยะเวลา ผู ร้ับผ ดชอบ 
1 มีหลั กฐานแสดงชั องทางในการ 

ร บรั องเรียนทัี่ประชาชนสามารถั
เขั าถึงไดั สะดวกและไม สัิ้นเปลัืองั
คั าใชั จั าย 

ก าหนดชั องทางในการร บรั องเรียนที่ 
ประชาชนสามารถเขั าถึงได สะดวกัโดยผั าน
ชั องทางการเขียนใบร บข อร องเรียนัและผั าน
กลั องรั บเรัื่องรั องเรียนั 

ทัุกวั น ศัูนย์รั บเรัื่อง 
รั องเรียน 

2 หลั กฐานแสดงชั องทางผั านระบบั
หมายเลขโทรศั พทั์/ผั านระบบั
อินเตอรั์เน็ต/ผั านระบบไปรษณัีย์ั
หรือชั องทางอ่ืนๆัทัี่ก าหนดตามั
ความเหมาะสม 

ก าหนดชั องทางในการรั องเรียนผั านั
หมายเลขโทรศั พทั์ั053-880745-6 ผั าน
ระบบไปรษณัีย์ ผ านหนั าเว็บไซต์ของ 
โรงพยาบาลแม ออนัในห วข อศูนย์ร บ
เรื่องร องเรียนั 

ทัุกวั น ศัูนย์รั บเรัื่องั
รั องเรียน 

3 คัู มือปฏิบั ตัิงานการรั บเรัื่องั
รั องเรียน 
3.1ัคัู มือปฏิบั ตัิงานการรั บเรัื่อง 
รั องเรียนทั ่วไป 
3.2ัคัู มือปฏิบั ตัิงานรั บเรัื่อง 
รั องเรียนด านการทัุจรัิตและ
ประพฤติมิชอบ 

มีการจั ดทำคัู มือปฏิบั ตัิงานรั บเรัื่องั
รั องเรียนท ่วไปและคู มือปฏิบ ติงานร บเรื่อง
ร องเรียนด านการทุจริตและประพฤติมิชอบั
และนำเผยแพรั ขึ้นบนเว็บไซตั์โรงพยาบาล 

มีการทบทวนั
ทัุกั1ัปี 

ศัูนย์รั บเรัื่องั
รั องเรียน 

4 มีแผนผั งข ้นตอนการร บเรื่อง
รั องเรียนของผัู ใชั บริการติดไว ที่
หนั วยงาน 

แผนผั งข ้นตอนประกอบดั วย 
4.1ัข ้นตอนแนวทาง 
4.2ัผัู รั บผัิดชอบ 
4.3ัระยะเวลาในแตั ละข ้นตอน 

ทบทวนผั ง
ข ้นตอนัทัุกั1ัปี 

-ศัูนย์รั บเรื่อง
รั องเรียน 
-หนั วยงาน 
ตั างัๆัใน รพ. 

5 มีระบบการตอบสนองรายงานผลั
การดำเนินเกี่ยวก บเรัื่องรั องเรียน 

มีการรายผลการดำเนินงานเกี่ยวก บเรัื่อง
รั องเรียนให ผัู รั องทราบัภายในั15ัว นั 

15ัว น ศัูนย์รั บเรัื่องั
รั องเรียน 

6 การก าก บตัิดตาม 6.1ัรายงานสรัุปผลการดำเนินการ 
เรื่องรั องเรียนทั ่วไปพรั อมระบุปั ญหาั
อุปสรรคและแนวทางแก ไข 
6.2ัรายงานสรัุปผลการดำเนินการเรื่อง
รั องเรียนการทัุจรัิตและประพฤติมิชอบั
พร อมระบุปัญหาอุปสรรคแนวทางแก ไข 
6.3ักรณีไม มีเรื่องร องเรียนท ้งั2 ประเด็นั
หรอืประเด็นใดประเด็นัหนึ่งัให ท ารายงาน
สรุปผลต อผู บริหารเพื่อแสดงข อเท็จจริงว าในั
รอบัน ้นัๆัไม มีเรื่องร องเรียนท ่วไปัหรือ
เรื่องร องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 

- รายงานรอบ 
6ัเดัือนัตั ดยอดั
ณัว นที่ั 28ักพ. 

ศัูนย์รั บเรัื่อง 
รั องเรียน 



 
ลาดับ กรอบแนวทาง ว้ ธ้ีการ ระยะเวลา ผู ร้ับผ ดชอบ 

  6.3.1ับ นทึกขั อความสรัุปรายงานผลการััััั
ดำเนินงานกรณัีไม มเีรัื่องรั องเรียนทั ่วไปและ
เรื่องรั องเรียนการทัุจรัิตและประพฤตัิมชิอบั
นำเสนอผัู บรัิหารทราบ 
6.3.2ัผัู บริหารรั บทราบ/สั ่งการ 
6.3.3ับ นทึกมีการขออนัุญาต 
เผยแพรั บนเว็บไซตั์ของโรพยาบาล 
6.4ัผัู บริหารสั ่งการหรืออนัุม ตัิให นำสรัุปผลั
การดาเนินงานเรื่องรั องเรียนทั ่วไปัและเรื่อง
รองเรียนการทัุจรัิตและประพฤตัิมชิอบั
เผยแพรั ผั านเว็บไซตั์โรงพยาบาลัและมี
แบบฟอร์มการเผยแพรั ข อมูลัตั อสาธารณะั
บนเว็บไซตั์โรงพยาบาล 
6.4.1ับ นทึกขั อความสรัุปรายงานผลการััััั
ดำเนินงานเรื่องรองเรียนทั ่วไปและเรื่อง
รั องเรียนการทัุจรัิตและประพฤตัิมชิอบและัั
นำเสนอผัู บริหารร บทราบ 
6.4.2ัผัู บริหารรั บทราบ/สั ่งการ 
6.4.3ับ นทึกมีการขออนัุญาตเผยแพรั บน
เว็บไซตั์โรงพยาบาล 

- รายงานรอบ 
12ัเดัือนัตั ดยอดั
ณัว นทัี่ั31ักค. 

 

 


