
 

 

 
 

คู่มือการดำเนินงาน 
เรื่องราวร้องเรียน 

การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
โทรศัพท์ 054-409600 



 

 
 

คำนำ 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรอ้งเรียน/รอ้งทกุข์ของโรงพยาบาลแม่ใจฉบับนี้ จัดทำข้ึนเพื่อ 

เป็นแนวทางการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รบัเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของผู้มาใช้บริการ ผู้มี
ส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 
เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผูร้บับริการ จำเป็นจะต้องมีขั้นตอน / กระบวนการ และ
แนวทางในการปฏิบัตงิานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 
 
เรื่อง                   หน้า 
 
หลักการและเหตุผล         1 
การจัดต้ังศูนย์รับเรือ่งราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลแม่ใจ    1 
สถานที่ตั้ง          1 
หน้าที่ความรบัผิดชอบ         1 
วัตถุประสงค์          1 
คำจำกัดความ          1 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ         2 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์      3 
ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน         4 
การรบัและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ      4 
การบันทึกข้อรอ้งเรียน         4 
การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลบัผูร้้องเรียน   4 
ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน        5 
การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน      5 
มาตรฐานงาน          5 
ภาคผนวก 
แบบฟอร์มการรบัเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลแม่ใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
โรงพยาบาลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

 
1.หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได ้
กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนใหเ้กิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
งานบรกิารทีม่ีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการใหบ้รกิาร ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มกีาร
ปรับปรงุภารกจิใหท้ันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและให้รบัการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการใหบ้ริการสม่ำเสมอ 
 
2.การจัดตั้งศูนย์รบัเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ โรงพยาบาลแม่ใจ 

เพื่อใหก้ารบรหิารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บรสิุทธ์ิ ยุติธรรม ควบคู่กับการ 
พัฒนา บำบัดทุกข์ บำรงุสุข ตลอดจนดำเนินการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็วประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรปูธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต 
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่ใจจึงได้จัดต้ังศูนย์รบัเรื่องราวร้อง
ทุกข์ข้ึน ซึ่งในกรณีการรอ้งเรียนทีเ่กี่ยวกับบุคคล จะมีการเกบ็รักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดช่ือผู้
ร้องเรียนเพื่อมิให้ผูร้้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รบัความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 
 
3.สถานท่ีตั้ง 

ตั้งอยู่ เลขที่ 80 หมูท่ี่ 9 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
 

4.หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
เป็นศูนย์กลางในการรบัเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษารบั 

เรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้มาใช้บริการ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน 
 
5.วัตถุประสงค ์

1.เพื่อใหก้ารดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  
โรงพยาบาลแม่ใจ มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัตงิานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2.เพื่อใหม้ั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ หลกัเกณฑเ์กี่ยวกับการจัดการข้อ 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 
6.คำกำจัดความ 

“ผู้รบับริการ” หมายถึง ผู้ทีม่ารบับริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 



 

“ผู้มสี่วนได้เสีย” หมายถึง ผูท้ี่ดีรบัผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั่งทางตรงและทางอ้อม  
จากการดำเนินการของส่วนราชการ 

“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจดัการในเรื่องข้อร้องเรียน / ร้อง 
ทุกข์ / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น /คำชมเชย / การสอบถามหรอืการร้องเรียนขอข้อมูล 
 

“ผู้รอ้งเรียน / ร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนทั่วไป /  ผู้มีสว่นได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่าน 
ช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน / ร้องทกุข์ / การให้ข้อเสนอแนะ / การให้ข้อคิดเห็น 
/ การชมเชย / การร้องขอข้อมลู 

“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางตา่งๆที่ใช้ในการรับเรื่องรอ้งเรียน/ 
ร้องทกุข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/กล่องรับเรือ่งร้องเรียน 
 
7.ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดใหบ้รกิารวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.แผนผังกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
 
 
                                                                                          
                                                                                        1.ร้องเรียนด้วยตนเอง 

 

                          2.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต ์

                         รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
 
  

                      ประสานงานหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ                          3.ร้องเรียนทางโทรศัพท ์
                       ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ                                   054 - 409600 
 
 
                                                                                    4.ร้องเรียนทางกล่องรับเรื่องรอ้งเรียน 
                        รายงานผลการดำเนินการไปยัง 
                             งานคุ้มครองจริยธรรม 
                                     (7 วัน) 
 
                  
                 ยุติ                                        ไม่ยุติ 
 
 
   ยุติเรื่องแจ้งผู้รอ้งเรียน/                         ไม่ยุติผู้ร้องเรยีน/ 
           ร้องทุกข์ทราบ                             ร้องทุกข์ทราบ 
 
 
 
 
                               สิ้นสุดการดำเนินการ 
                            รายงานผลใหผู้้บริหารทราบ 
 
 

นางฉัตรานาถ เฟรย์ 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 

ผู้รับผิดชอบ 



 

9.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การแต่งตั้งผู้รบัผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน 
9.1จัดต้ังศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของผู้ใช้บรกิาร ผู้มสี่วนได้เสีย และประชาชน 
9.2มอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 
9.3แจ้งผูร้ับผิดชอบตามคำสั่งโรงพยาบาลแม่ใจ เพือ่ความสะดวกในการประสานงาน 
 

10.การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่างๆ 
ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อรอ้งเรียน / ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง 

ต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี ้
 

ช่องทาง 
ความถ่ีในการตรวจสอบ

ช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรบั
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

เพื่อประสานหาทางแก้ไข 
หมายเหต ุ

ร้อนเรียนด้วยตนเอง ณ 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
โรงพยาบาลแม่ใจ 

ทุกครั้งที่มีการรอ้งเรียน ภายใน 1 วันทำการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท ์
054-409600 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

ร้องเรียนทางกล่องรับ
เรื่องร้องเรียน 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

 
11.การบันทึกข้อร้องเรียน 

11.1กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ โดยมรีายละเอียด ช่ือ – สกลุ ที่อยู่  
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เหตุ 

11.2ทุกช่องทางที่มีการรอ้งเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทกึข้อ 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
12.การประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

12.1กรณีเป็นการขอข้อมลูข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่ 
เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมลูแกผู่้รอ้งขอได้ทันท ี

12.2ข้อร้องเรียน/ร้องทกุข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบ้รกิารของหน่วยงาน  
เช่น ให้บริการช้า หารให้บริการทำให้เกิดความเสียหาย เจ้าหน้าที่พูดจาไม่สุภาพ เป็นต้น จัดทำบันทึกข้อความ
เสนอผู้บริหารเพื่อสัง่การหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 



 

12.3ข้อร้องเรียน/ร้องทกุข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลแม่ใจ ให้ดำเนินการ 
ประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็วและถูกตอ้ง ในการแก้ไขปญัหาต่อไป 

12.4ข้อร้องเรียนทีส่่งผลกระทบตอ่หน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทำหนงัสือร้องเรียนความ 
ไม่โปรง่ใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ใหเ้จ้าหน้าทีจ่ัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสัง่การไปยัง
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจง้ผูร้อ้งเรียนทราบ ต่อไป 
 
13.การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการใหท้ราบภายใน 5 วันทำการ เพื่อเจ้าหน้าที ่
ศูนย์ฯ จะได้แจ้งผูร้้องเรียนทราบ ต่อไป 
 
14.การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

14.1.ให้รวบรวมและรายงานสรปุการจัดการข้อร้องเรียน/รอ้งทุกข์ ใหผู้้บริหารทราบทกุเดือน 
14.2.ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลงัจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนำมาวิเคราะห์การ 

จัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรงุ พัฒนา
องค์กร ต่อไป 
 
15มาตรฐานงาน 

การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีได้รบั 
เรื่องร้องเรียน/รอ้งทกุข์ ให้ศูนย์รับเรื่องราวรอ้งทกุข์โรงพยาบาลแม่ใจดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่ง
เรื่องใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ 
 
16.แบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มใบรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

17.จัดทำโดย 
โรงพยาบาลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
-หมายเลขโทรศัพท์ 0 5440 9600 
-หมายเลขโทรสาร 0 5440 9604 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มการรับเรื่องรอ้งเรียน โรงพยาบาลแม่ใจ 
 

เลขที่___________(ระบุโดยผู้ควบคุมเอกสาร) 
1.(   ) ร้องเรียน   (   ) เสนอแนะ โดย 
          (   ) เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลแม่ใจ ชื่อ – นามสกุล (เพื่อแจ้งกลับผลการดำเนินการ)______________________ 
                หน่วยงาน__________________________________________________โทร______________________ 
          (   ) บุคคลภายนอก ชื่อ – นามสกุล (เพื่อแจ้งกลับผลการดำเนินการ)___________________________________ 
                ที่อยู่______________________________________________________โทร______________________ 
2.วัน/เดือน/ปีที่ร้องเรียน/เสนอแนะ________________________เวลา_______________ น. 
3.วิธีการร้องเรียน/เสนอแนะ   (   ) ด้วยตนเอง (   ) ผ่านเว็บไซต์ (   ) โทรศัพท์ (   ) กล่องรับเรื่องร้องเรียน 
4.ผู้รับเรื่องร้องเรียน/เสนอแนะ (   ) เจ้าหน้าที่ รพ. ชื่อ_____________________หน่วยงาน_________________ 
    (   ) บคุคลภายนอก (โปรดระบุ)___________________________________ 
5.รายละเอียดเรื่องที่ร้องเรียน/เสนอแนะ  ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
6.สาเหตุของข้อร้องเรียน 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
7.การดำเนินการแก้ไข และป้องกัน 

การดำเนินการแก้ไข และป้องกัน ผู้รับผิดชอบ กำหนดเสร็จ 
   
   
   
   
   
8.สรุปผลการแก้ไข และป้องกัน 
 (   ) ดำเนินการแก้ไข และป้องกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 (   ) ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไข และป้องกันได้ในขณะน้ี เน่ืองจาก________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 (   ) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไข และป้องกันได้ เน่ืองจาก____________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
9.ดำเนินการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน/เสนอแนะโดยวิธีการ____________________________เม่ือ______ / ______ / ______ 
 
  
 

โรงพยาบาลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบรหิารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่ใจ 

ช่ือหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่ใจ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กระทรวงสาธารณสุข 

วัน/เดือน/ปี  :   ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๓    
 

หัวข้อ : คู่มือการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัตงิานหรอืการให้บริการ โรงพยาบาลแม่ใจ  
 

รายละเอียดข้อมลู (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 

         คู่มือการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบ้รกิาร โรงพยาบาลแม่ใจ 
 

Link ภายนอก : ไม่ม ี
หมายเหตุ :  เว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.maechaihospital.net 
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………............…
.... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…... 
                   
                      ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู                                       ผู้อนุมัติรับรอง 

                      เนตรชนก วงศ์ประเสรฐิ                                      เนตรชนก วงศ์ประเสริฐ 
                    (นางเนตรชนก วงศ์ประเสริฐ)                               (นางเนตรชนก  วงศ์ประเสริฐ) 
           ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                     ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตกิาร 
            วันที่  ๑๙  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓                       วันที่  ๑๙  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓                        

             
 

ผู้รบัผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร ่

สินธ์ุ  คำวะรัตน์ 
(นายสินธ์ุ  คำวะรัตน์) 

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
วันที่  ๑๙  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                           
 
 


