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ค าน า 
 

คู่มือการปฏิบัติงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ของ โรงพยาบาลนาโพธ์ิ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือ 
เป็นแนวทางการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ของผู้มาใช้บริการ ผู้มี
ส่วนได้เสีย และประชาชนท่ัวไป ท้ังนี้ การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ จ าเป็นจะต้องมีขั้นตอน / กระบวนการ และ
แนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
เรื่อง                                                                                               หน้า 
 
หลักการและเหตุผล                                                                                                ๑ 
การจัดตั้งศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข์สานักสารสนเทศการแพทย์                                   ๑ 
สถานท่ีตั้ง                                                                                                            ๑ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ                                                                                              ๑ 
วัตถุประสงค์                                                                                                         ๑ 
คาจากัดความ                                                                                                        ๑ 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ                                                                                             ๒ 
แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน / ร้องทุกข์                                                           ๓ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                              ๔ 
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ                                                           ๔ 
การบันทึกข้อร้องเรียน                                                                                              ๔ 
การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน                                   ๕ 
ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน                                                                                      ๕ 
การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน                                                          ๕ 
มาตรฐานงาน                                                                                                        ๕ 
แบบฟอร์ม                                                                                                           ๕ 
จัดทาโดย                                                                                                             ๕ 
ภาคผนวก 
แบบฟอร์มรับแจ้งเหตุเร่ืองราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรยีน/ร้องทุกข์ 
โรงพยาบาลนาโพธ์ิ 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ
ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ 
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
๒. การจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลนาโพธิ์ 

เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความ
รวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ส านักสารสนเทศการแพทย์จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ขึ้น ซ่ึง
ในกรณีการร้องเรียนท่ีเก่ียวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเร่ืองราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนเพื่อมิ
ให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 
๓. สถานที่ต้ัง 

๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธ์ิ จ.บุรีรัมย์ 
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

เป็นศูนย์กลางในการรับเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษารับเร่ือง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้มาใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน 
๕. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้การ ด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์โรงพยาบาลนา
โพธ์ิ มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ท่ีก าหนดไว้อย่าง
สม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
๖. ค าจ ากัดความ 

“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ท่ีมารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนท่ัวไป 
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและ 
ทางอ้อม จากการดาเนินการของส่วนราชการ 
“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเร่ืองข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
“ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนท่ัวไป/ผู้มีส่วนได้เสียท่ีมาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ 

โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การ
ร้องขอข้อมูล 

“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ท่ีใช้ในการรับเร่ืองร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/กล่องรับเร่ืองร้องเรียน 



 
๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรอ้งเรยีน /ร้องทุกข์ 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ รับเร่ืองร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
๐๔๔-๖๒๙๓๒๗-๘ต่อ ๑๒๐     ประสานงานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ๔. ร้องเรียนทางกล่องรับเร่ืองร้องเรียน 

ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
รายงานผลการดาเนินการไปยังกลุ่มงาน 

ศูนย์ข้อร้องเรียน 

(7 วัน) 
ยุติเร่ืองแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการ 
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

 
๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน 
๙.๑ จัดตั้งศูนย์/ จดุรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน 
๙.๒ มอบหมายเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ข้อร้องเรียน 
๙.๓ แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าส่ังโรงพยาบาลนาโพธ์ิ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน 
 

๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ 
ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง 

ต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
ช่องทางความถี่ในการตรวจสอบช่องทางระยะเวลาดาเนินการรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์เพื่อประสาน
หาทางแก้ไขปัญหา 
หมายเหตุ 



ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์โรงพยาบาลนาโพธ์ิทุกคร้ังท่ีมีการร้องเรียนภายใน ๑ วันท า
การ 
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวันภายใน ๑ วันทาการ 
ร้องเรียนทางโทรศัพท์  ๐๔๔๖๒๙๓๒๗-๘ ต่อ ๑๒๐ ทุกวันภายใน ๑ วันท าการ 
ร้องเรียนทางกล่องรับเร่ืองร้องเรียนทุกวันภายใน ๑ วันท าการ 
 
๑๑. การบันทึกขอ้ร้องเรียน 

๑๑.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ท่ีอยู่ หมายเลข 
โทรศัพท์ติดต่อ เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานท่ีเกิดเหตุ 

๑๑.๒ ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อ 
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
๑๒. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ 

๑๒.๑ กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 

๑๒.๒ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ท่ีเป็นการร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน 
เช่น ให้บริการช้า การให้บริการทาให้เกิดความเสียหาย เจ้าหน้าท่ีพูดจาไม่สุภาพ เป็นต้น จัดท าบันทึกข้อความ
เสนอไปยังผู้บริหารเพื่อส่ังการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

๑๒.๓ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักสารสนเทศการแพทย์ ให้ดาเนิน
การระสานหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

๑๒.๔ ข้อร้องเรียนท่ีส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียน 
ความไม่โปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการไปยัง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป 
 
๑๓. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน ๕  วันท าการ เพื่อเจ้าหน้าท่ี 
โรงพยาบาล จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
 
๑๔. การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

๑๓.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
๑๓.๒ ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากส้ินปีงบประมาณ เพื่อมาวิเคราะห์การจัดการข้อ

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร ต่อไป 
 
๑๕. มาตรฐานงาน 

การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดกรณีได้รับเร่ือง
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์โรงพยาบาลนาโพธ์ิดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเร่ือง
ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันท าการ 

 



๑๖. แบบฟอร์ม 
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเร่ืองราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

๑๗. จัดทาโดย 
ส านักสารสนเทศโรงพยาบาลนาโพธ์ิ 
- หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๖๒๙๓๒๗-๘ต่อ๒๓๒ 
- หมายเลขโทรสาร ๐๔๔-๖๒๙๓๒๗-๘ต่อ ๑๑๓ 
- เว็บไซต์ www naphohos.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://mic.dms.moph.go.th/mic/


ภาคผนวก 

 
 
 

แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลนาโพธิ์ 
เลขท่ี 
(ระบุโดยผู้ควบคุมเอกสาร) 
1. [ ] ร้องเรียน [ ] เสนอแนะ โดย 
[ ] เจ้าหน้าท่ีภายในกรมการแพทย์ ชื่อ-น าสกุล (เพื่อแจ้งกลับผลการด าเนินการ) 
_____________________________ 
หน่วยงาน __________________________________________________ โทร 
_________________________ 
[ ] บุคคลภายนอก ชื่อ-นามสกุล (เพื่อแจ้งกลับผลก ารด าเนินการ) 
________________________________________ 
ท่ีอยู่ ______________________________________________________ โทร 
_________________________ 
2. วัน / เดือน / ปีท่ีร้องเรียน / เสนอแนะ _________________ เวล า _______________ น. 
3. วิธีการร้องเรียน/เสนอแนะ 
[ ] ด้วยตนเอง [ ] ผ่านเว็บไซต์ [ ] โทรศัพท์ [ ] กล่องรับเร่ืองร้องเรียน 
4. ผู้รับเร่ืองร้องเรียน/เสนอแนะ [ ] เจ้าหน้าท่ีส านัก  ชื่อ _______________________หน่วยงาน 
____________________ 
[ ] บุคคลภายนอก (โปรดระบุ) ______________________________________________ 
5. รายละเอียดเร่ืองท่ีร้องเรียน/เสนอแนะ 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________ 
________________________________________________________________________________
__________________ 
________________________________________________________________________________
__________________ 
6. ส าเหตุของข้อร้องเรียน 
________________________________________________________________________________
__________________ 
________________________________________________________________________________
__________________ 



________________________________________________________________________________
__________________ 
7. ก ารด าเนินการแก้ไข และป้องกัน 
ก ารด าเนินการแก้ไข และป้องกัน 
ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนดเสร็จ 
8. สรุปผลการแก้ไข และป้องกัน 
[ ] ด า เนินการแก้ไข และป้องกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
[ ] ยังไม่สามารถด าเนินการแก้ไข และป้องกันได้ในขณะนี้ เนื่องจาก 
________________________________ 
________________________________________________________________________________
_____ 
[ ] ไม่สามรถด าเนินการแก้ไข และป้องกันได้ เนื่องจาก 
__________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_____ 
9. ด าเนินการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน / เสนอแนะโดยวิธีการ ___________________________ เมื่อ _____ / 
_____ / ________ 

 
 


