
                     

 

 

 

คู่มือ 

การจัดการเรื่องร้องเรียน 

 

 

 

 
โรงพยาบาลโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 

 



คณะกรรมการรับเรือ่งร้องเรียนและเจรจาไกล่เกลี่ย โรงพยาบาลโพทะเล 

                         หลักเกณฑ์การด าเนินเรื่องร้องเรียนชองโรงพยาบาลโพทะเล 

             เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการ และเพ่ือให้การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดท าคู่มือฉบับนี้จึงด าเนินการจัดท าเพ่ือวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑. เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนได้มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อก าหนด  ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการรับเรื่องร้องเรียนและ
ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือให้บุคคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน ใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆโดย
กระบวนการและวิธีการด าเนินงานต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 ขอบเขต 

 คู่มือการปฏิบัตินี้ฉบับนี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โรงพยาบาลโพทะเล จ.พิจิตร  คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหา ค าจ ากัดความของการ
ด าเนินงานข้อร้องเรียนในประเด็นต่างๆ ตั้งแต่ นิยามข้อร้องเรียน แหล่งที่มา  แผนผังระบบการท างานของข้อ
ร้องเรียน   แบบฟอร์มรายงานรับเรื่องร้องเรียน 

ค าจ ากัดความ  

  3.1 ข้อร้องเรียน หมายถึง ค าร้องเรียนจาก ผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ ทั้งบุคลากรภายนอกหน่วย และ
ภายใน ทีไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจและแจ้งขอให้
ตรวจสอบ แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนการด าเนินการ  

     3.1.1การร้องเรียนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นที่สามารถรับร้องเรียน เมื่อผู้รับบริการประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีดังนี้  

- การจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส                           
 - ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้  
- ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือไม่เป็นธรรม              
- เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ  
- กระท าผิดจรรยาบรรณ และจริยธรรม               
- ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ  

 3.2 ข้อเสนอแนะ หมายถึง ค าร้องเพ่ือแจ้งให้ทราบ หรือแนะน า เพ่ือการปรับปรุงระบบการบริการ 
สิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ ของโรงพยาบาล  



  3.3 ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ, ประชาชนทั่วไป, องค์กรภาครัฐ, ภาคเอกชน, ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนผู้ติดต่อมายังโรงพยาบาล ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการ
ร้องเรียน / การให้ข้อเสนอแนะ / การให้ข้อคิดเห็น / การชมเชย / การสอบถาม หรือร้องขอข้อมูล  

  3.4 ช่องทางรับเรืองร้องเรียน หมายถึง ช่องทางที่สามารถรับ/ส่งเรืองร้องเรียนได้ ประกอบด้วยตู้รับ
เรื่องร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์งานประชาสัมพันธ์ หนังสือถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาล ร้องเรียนด้วย
ตนเอง ร้องเรียนผ่านทาง web site และช่องทางอ่ืนๆ เช่น ผ่านสื่อ  

  3.5 การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การจัดการในเรือง ข้อร้องเรียน /ข้อเสนอแนะ /ข้อคิดเห็น / ค า
ชมเชย / การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล  

  3.6 การเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย ขันต้น หมายถึง การที่ทีมเจรจาต่อรองฯ ของหน่วยงาน เจรจา ไกล่
เกลี่ยเฉพาะหน้าก่อน เมือพบเหตุการณ์ทีมีแนวโน้มที่จะฟ้องร้องหรือร้องเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



3.7 ระดับความรุนแรง 
 

ระดับ นิยาม ตัวอย่างเหตุการณ์ 
เวลาในการ
ตอบสนอง 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอ 
แนะ 

ผู้ร้องเรยีนไดร้ับรับความ
เดือดร้อน  แตต่ิดต่อมาเพื่อให้
ข้อคิดเห็น / ชมเชย / ในการ
ให้บริการ 

- การเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ให้บริการสถานท่ีของโรงพยาบาล 

1 วัน หน่วยงาน 

2 ข้อร้องเรียน
ระดับ A 

ผู้ร้องเรยีนไดร้ับความเดือน
ร้อน แต่มีการพดูคุยและสามารถ
แก้ไขไดโ้ดยหน่วยงานเดียว 

- การร้องเรียนเกีย่วกับพฤติกรรม
การให้บริการของเจา้หน้าท่ีในหนว่ยงาน 

- การร้องเรียนเกีย่วกับคุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

1 วัน   หน่วยงาน 
 

3 ข้อร้องเรียน
ระดับ B 

- ผู้ร้องเรียนได้รบัความ
เดือนร้อน มีการโต้แย้งเกดิขึ้น ไม่
สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงาน
เดียวต้องอาศัยทีมไกลเกลี่ย และ
อ านาจของคณะกรรมการบริหาร
ในการแก้ไข 

- เรื่องที่สร้างความเสื่อมเสีย
ต่อช่ือเสียงของโรงพยาบาล 

- การร้องเรียนคณุภาพการบริการ
หน่วยงานการร้องเรยีนพฤติกรรมบริการ
ของเจ้าหน้าท่ี 

- การร้องเรียนเกีย่วกับความผิดวนิัย
ร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 

- การร้องเรียนความไมโ่ปร่งใสของ
การจัดซื้อจดัจ้าง 

- การร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ Facebook, E-mail , Website , 
กระทู้ต่างๆ เป็นต้น 

ไม่เกิน 7 วัน
ท าการ 

- ทีมไกล่เกลี่ย 
- คณะกรรมการ
บริหาร
โรงพยาบาล 

4 ข้อร้องเรียน        
ระดับ C 

ผู้ร้องเรยีนไดร้ับความ 
เดือดร้อน และร้องเรียน ต่อ
สื่อมวลชน หรือ ผูบ้ังคับบัญชา
ระดับ จังหวัดหรือมีการฟ้องร้อง 
เกิดขึ้น 

- การร้องเรียนคณุภาพการ บริการ
ของหน่วยงาน การร้องเรียนพฤตกิรรม 
บริการของเจ้าหน้าท่ี  

- การร้องเรียนเกีย่วกับ ความผดิวนิัย
ร้ายแรงของ เจ้าหน้าทีโรงพยาบาล  

- การร้องเรียนความไม่ โปร่งใสของ
การจัดซื้อจดัจ้าง  

- การเรียกร้องให้โรงพยาบาล ชดเชย
ค่าเสียหายจากการ ให้บริการทีผิดพลาด 
(ม. 41) 

  ไม่เกิน 30 วัน 
ท าการ  

- ทีมไกลเกลี่ย  
- คณะกรรมการ 
บริหาร 
โรงพยาบาล  
- หน่วยงาน 
ระดับสูงขึ้นไป 
เช่น สสจ. 

                                      

 

 



ระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลโพทะเล 

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(1) การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
1.1   ก าหนดสถานที่จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
1.2   ก าหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
1.3   พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสม เพ่ือก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน   

  ของหน่วยงาน  
    1.4   เจ้าค าสั่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งให้   

บุคลากรภายในหน่วยงานทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

สถานที ่ :  ห้องงานประกันสุขภาพถ้วน  ห้องเบอร์ 12  ,  ห้องเบอร์ 16 

ผู้ประสานงาน    :  นางพรประเสริฐ นามนา 

   :  นางสาวสุริยงค์ พู่กัน 

   :  นางณัฐยา  สายสุจริต 

ผู้รับแจ้ง  :   นางประภาพรรณ ปทุมสูติ 

ผู้รับผิดชอบ                                      1. นางสุภางภัทร์ พรหมอยู่  

กรณีผู้รับแจ้ง   ติดราชการ              2. นางชุณห์ณิชาภา    ธันย์ธาดาสุขขจร 

 
 

 (2) การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 

      เจ้าหน้าที่ฯ ต้องด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังศูนย์ฯจากช่องทางต่าง ๆ  
ดังนี้ 

        ( 1) โทรศัพท์ ให้มีการบันทึกรายละเอียด  การร้องเรียน  พร้อมให้  ลงลายมือชื่อที่อยู่  โทรศัพท์ ที่
สามารถติดต่อได้ 

        (2) ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน กรณีไม่มีหนังสือ
ร้องเรียนให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน  พร้อม ชื่อ นามสกุล  ลงลายมือชื่อ  พร้อมที่อยู่  เบอร์
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 



        (3) หนังสือ/จดหมาย  

        (4) เว็บบอร์ด / E-mail ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ดูแลระบบ  รวบรวมข้อมูล   

        (5) อ่ืนๆ เช่น กล่องรับข้อร้องเรียน/กล่องแสดงความคิดเห็น 

(3) การบันทึกข้อร้องเรียน 

เจ้าหน้าที่ฯ 

3.1 ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ฯ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน  
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลโพทะเล 

3.2 การบันทึกแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน  เจ้าหน้าที่ ควรถามชื่อ-สกุล หมายเลขติดต่อกลับของผู้
ร้องเรียน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน และป้องกันการกลั่นแกล้ง รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลการ
ด าเนินงานแก้ไข/ปรับปรุงกลับแก่ผู้ร้องเรียน 

(4) การประสานคณะกรรมการเรื่องร้องเรียนฯ และหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน  

- กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
- เรื่องร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ประสาน
คณะกรรมการ น าเข้าประชุม ระดับความรุนแรง B และ C ด าเนินการหลังรับทราบทันที หลังจากนั้น
จัดท าบันทึกข้อความ เสนอไปยังผู้บริหารเพ่ือสั่งการหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
- กรณ ีผู้ร้องเรียนร้องเรียนกรณคีวามไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่ บันทึก 
ข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังคณะกรรมการเรื่องร้องเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผลการด าเนินการต่อผู้ร้องเรียนทราบ 
- เรื่องร้องเรียนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลโพทะเลให้ด าเนินการ ประสาน 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาต่อไป การติดตาม
แก้ไข 

(5) ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน มีดังนี้ 
      4.1 ภายในเวลา 1 วันท าการ 
                ได้แก่ เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลครบถ้วน สามารถจัดการได้โดย เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง 
      4.2 ภายในเวลา 7 วันท าการ 
  ได้แก่ เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน สามารถรวบรวมข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการรับเรื่อง

ร้องเรียนและเจรจาไกล่เกลี่ย 
 
 
 



      4.3 ภายในเวลา 30 วันท าการ 
  ได้แก่ เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ต้องสืบหาข้อเท็จจริง ยุ่งยาก ซับซ้อน รวมถึงต้อง

ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดโดยคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและเจรจาไกล่เกลี่ย และประสาน 
พบส.การจัดการความขัดแย้งระดับจังหวัด 

 
 (6)  การนับระยะเวลา ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ปรากฏอยู่ในเขตข้อมูล (field) “วันที่รับ” ของระบบงานบริหาร   

 (7)  เมื่อมีการรับเรื่องร้องเรียน ข้อมูลผลการด าเนินการ ส่งต่อให้กับ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
โรงพยาบาลทุกครั้ง 

 (8)  การแจ้งผลการด าเนินการ หลังการด าเนินการแล้วเสร็จต้องแจ้งกลับผู้ร้องเรียน ภายใน 5 วันท าการ 


