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ค าน า 

 
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ศูนย์รับเรื่องข้อร้องเรียน
โรงพยาบาลหัวไทรฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โรงพยาบาลหัวไทร ทั้งนี้  การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ  ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ  จ าเป็นจะต้องมีขั้นตอน / กระบวนการ  และแนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

  โรงพยาบาลหัวไทรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน จะ
เป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดการเรื่องข้อ
ร้องเรียนอย่างมีคุณภาพ 
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คู่มือการปฏิบัตกิระบวนการจัดการเรื่องข้อร้องเรียน 
โรงพยาบาลหัวไทร 

๑.  หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. ๒๕๔๖  ได้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ  และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

๒.  วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
  2.1 เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
  2.2 เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องข้อร้องเรียน และประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้อง
ทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
  2.3 เพ่ือแสดงหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการให้
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึ งการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน  
  2.4 เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส   
๓.  ขอบข่าย 
  ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลหัวไทร  
๔.  ค าจ ากัดความ 

 4.1  ข้อร้องเรียน หมายถึง  เรื่องท่ีผู้รับบริการแจ้งข้อมูลร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ทั้งความบกพร่องในการปฏิบัติงาน ระบบบริการและพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่      
      4.2  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หมายถึง เรื่องที่ผู้รับบริการมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริการของเจ้าหน้าที่    

     4.3  ผู้ร้องเรียน    หมายถึง ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนที่ติดต่อ
มายังโรงพยาบาลหัวไทรผ่านช่องทางต่างๆ 
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   4.4  ประเภทข้อร้องเรียน        
  ข้อร้องเรียนการให้บริการ หมายถึง ข้อไม่พึงพอใจด้านการให้บริการต้องการให้ผู้
ให้บริการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความไม่สะดวกในการรับบริการ ความล่าช้า ข้อผิดพลาดใน
การให้บริการ การเลือกปฏิบัติกับผู้รับบริการ การใช้ค าพูดการดูแลต้อนรับการควบคุมอารมณ์ของ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 4.5  ความรุนแรงข้อร้องเรียน 
           4.5.1  ระดับ1  ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ/

ให้ข้อคิดเห็น/ข้อชมเชย/สอบถามหรือร้องขอข้อมูล เช่นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ 
           4.5.2  ระดับ 2 ระดับรุนแรงเล็กน้อย เป็นข้อร้องเรียนที่เกิดจากการได้รับข้อมูลไม่

ครบถ้วน การมีอคติต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการ 
       4.5.3  ระดับ 3 ระดับรุนแรงปานกลาง เป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการที่สร้าง

ความไม่พึงพอใจส าหรับผู้รับบริการผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนแต่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว เช่นการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่ การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

       4.5.4 ระดับ 4 ระดับรุนแรงมาก  เป็นข้อร้องเรียนที่ผู้รับบริการไม่พึงพอใจอย่างมาก
และมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์เสื่อมเสียชื่อเสียงองค์กร มีผลกระทบอย่างรุนแรงส่งผลท าให้ผู้รับบริการตัดสินใจไม่
เลือกใช้บริการ ไม่สามารถแก้ไขโดยหน่วยงานเดียว  เช่น การร้องเรียนเกี่ยวกับความผิดวินัยร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ 
การร้องเรียนการปรับปรุงคุณภาพของโรงพยาบาล     
      4.6 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน   

      4.6.1 ร้องเรียนด้วยตนเองในขณะปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดปฏิบัติงาน ร้องเรียน
ด้วยตนเองท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ห้องผู้อ านวยการโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับข้อร้องเรียนบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
หรือผู้รับบริการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มข้อร้องเรียน 

     4.6.2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย  web site โรงพยาบาล 
    4.6.3 ตู้แสดงความคิดเห็น 
     4.6.4 ช่องทางอ่ืนๆ 
 

5. ผู้รับผิดชอบ 
 5.1 กรณีเป็นข้อร้องเรียน ณ จุดปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและ

ท าหน้าที่แจ้งข้อมูลกลับต่อผู้ร้องเรียน น าเสนอผลต่อคณะกรรมการความเสี่ยงภายใน 1 เดือน 
      5.2 กรณีร้องเรียน ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รับเอกสารข้อร้องเรียนบันทึก
แบบฟอร์มน าเสนอเลขาความเสี่ยงมอบหมายผู้เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขตอบกลับผู้ร้องเรียนหลังเหตุการณ์ยุติ
ภายใน 15 วันและแจ้งผลกลับมายังคณะกรรมการความเสี่ยงภายใน 1 เดือน 

    5.3 กรณีข้อร้องเรียนจากช่องทางอ่ืนเช่นตู้แสดงความคิดเห็นคณะกรรมการความเสี่ยงแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขและแจ้งข้อมูลกลับผู้ร้องเรียนภายใน 15 วันหลังยุติ และแจ้งข้อมูลกลับคณะกรรมการความเสี่ยง
ภายใน 1 เดือน  
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6. วิธีปฏิบัติ 

 6.1 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆเพ่ือเป็นข้อมูลในการแจ้งผลกลับให้มีการ
บันทึกข้อมูลรายละเอียดการร้องเรียน ชื่อผู้ร้องเรียน ที่อยู่  โทรศัพท์ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ 2 

       6.2  เมื่อได้รับข้อร้องเรียน     ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนตาม
เอกสารแนบ 1 โดยพิจารณาแบ่งประเภทข้อร้องเรียนและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อร้องเรียนในทันทีพร้อมแจ้ง
ข้อมูลกลับให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รายงานและบันทึกข้อมูลข้อร้องเรียนวิธีการแก้ไขต่อคณะกรรมการความ
เสี่ยง 

       6.3 คณะกรรมการความเสี่ยงรายงานผลข้อมูลและการจัดการข้อร้องเรียนต่อคณะ
กรรมการบริหารทุกเดือน 

 
7. เกณฑ์ชี้วัด 

 7.1 การปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดอย่างถูกต้องของบุคลากร 100% 
        7.2 จ านวนข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข> 80% 
 

8. เกณฑ์การประเมินผล 
  ประเมินโดยภาพรวมของโรงพยาบาลดูจากจ านวนข้อร้องเรียน 
 
9. เอกสารอ้างอิง 
  9.1  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 
  9.2   ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทกุข์ พ.ศ. 2552 
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Flow การจัดการข้อร้องเรียน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 3 

 

         รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่าง 
- ร้องเรียนด้วยตนเอง 
- โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย Website 
- ตู้แสดงความคิดเห็น 
- อื่น ๆ  

ประเมินความรุนแรง 

หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน 
หัวหน้าทีมจัดการข้อร้องเรียน 

  

      แจ้งกลับผู้ร้องเรียน 
  -  โดยตรง 
  -  ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

  

แจ้งผลการปรับปรุง/แก้ไข 
ต่อคณะกรรมการ RM  

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  
ภายใน 1 เดือน หลังยุติ 

เพื่อปรับปรุงแก้ไขเชิงระบบ 

รายงานผู้อ านวยการทันที/   
รายงานภายใน 24 ชม. 

 

  

     แจ้งทีมไกล่เกลี่ย 
   -  สืบสวนข้อเท็จจริง 
   -  ด าเนินการไกล่เกลี่ย 

  

เสนอต่อคณะกรรมการ 
ระดับจังหวัด 

  

ระดบั 0 – 2  ระดบั 3  

ภายใน  15 วนั  

  ยตุิได้  

  ยตุิไมไ่ด้  
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Flow การจัดการไกลเ่กลี่ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีร้องเรียน / ฟ้องร้อง 
หน่วยงานแจ้ง เมื่อพบปัญหาท่ีมีแนวโน้ม จะ
เกิดการฟ้องร้อง / ร้องเรียน 
- ผู้เสียหายร้องเรียนโดยตรงด้วยตนเอง 
- มีหนังสือถึงผู้อ านวยการ 
- อื่น ๆ เช่น จากส่ือ จากผู้พบเห็น 
  

คณะกรรมการไกล่เกลี่ย 

- เข้าไปดูแล/ให้ข้อมูล/ให้การช่วยเหลือทันที 
- สืบสวนข้อเท็จจริง 
- สรุปประเด็น 
- เจรจาไกล่เกลี่ยตามขั้นตอนกระบวนการ 

สรุปแนวโน้มการแก้ไขปัญหา 
การจัดการเชิงระบบ 

 
 

น าเสนอต่อคณะกรรมการ 
ระดับจังหวัด 

น าเสนอผลการจัดการต่อ
คณะกรรมการ RM 

น าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารภายใน  

1 เดือน หลังยุติ 

  ยตุิไมไ่ด้    ยตุิได้  



 
 
 

โรงพยาบาลหัวไทร 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 
 
 

 

ผู้รับผิดชอบ ......................................................................... 
                    (นางสาวอุไรวรรณ  ทัศนีย์สุวรรณ) 
ต าแหน่ง       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 
ทบทวนโดย ………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลหัวไทร 
 
อนุมัติโดย ............................................................................ 
   นายยุทธพงศ์  ณ นคร 
ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวไทร  


