
 
คู�มือ 

ปฏิบัติงานการรับเร่ืองร�องเรียนทั่วไปและร�องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

( Complaint Management Standard Operation 
Procedure ) 

 
 
 

โรงพยาบาลนาด�วง 
อําเภอนาด�วง จังหวัดเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี ๑ 
บทนํา 

วัตถุประสงค@ 
๑. เพ่ือให�การดําเนินงานจัดการข�อร�องเรียนของโรงพยาบาลนาด�วงมีการปฏิบัติงานสอดคล�องกับ

เกณฑ%การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
๒. เพ่ือให�ม่ันใจได�ว2ามีการปฏิบัติตามข�อกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ%เก่ียวกับการจัดการข�อร�องเรียน

ท่ีกําหนดไว�อย2างสมํ่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือให�ความคิดเห็น / คําร�องเรียนของผู�รับบริการได�รับการตอบสนองท่ีเหมาะสมและนําไปสู2

การปรับปรุงระบบงานให�ดียิ่งข้ึน 
๔. เพ่ือเพ่ิมความไวในการรับรู�ป?ญหาและเกิดการตอบสนองท่ีรวดเร็วและเหมาะสม 
๕. เพ่ือเปBนแนวทางข้ันต�นในการเจรจาต2อรองไกล2เกลี่ย เพ่ือปCองกันการฟCองร�อง 
๖. เพ่ือสร�างความตระหนักให�แก2หน2วยงานและเจ�าหน�าท่ีได�ใส2ใจและทบทวนข�อร�องเรียนท่ีเกิดข้ึน

ซํ้าๆ 
๗. เพ่ือให�ม่ันใจว2ากระบวนการรับเรื่องร�องเรียนและดําเนินการจัดการข�อร�องเรียนได�มีการปฏิบัติ

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับข�อกําหนด ระเบียบหลักเกณฑ%เก่ียวกับการรับเรื่อง
ร�องเรียนและดําเนินการจัดการข�อร�องเรียนท่ีกําหนดไว�อย2างครบถ�วนและมีประสิทธิภาพ 

๘. เพ่ือให�บุคลากรหรือเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบด�านการดําเนินการจัดการข�อร�องเรียนของผู�รับบริการ
ใช�เปBนแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการแก�ไขป?ญหาตามข�อร�องเรียนท่ีได�รับจากช2อง
ทางการร�องเรียนต2าง ๆ โดยกระบวนการและวิธีการดําเนินงานต�องเปBนไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ขอบเขต 
 รวบรวมข�อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น แบบแสดงความคิดเห็นหรือแบบสอบถามความพึง
พอใจต2อการบริการ หรือ แบบรายงานข�อร�องเรียนของผู�รับบริการจาก ตู�แสดงความคิดเห็น จาก Web Site 
ของหน2วยงาน http://www.ndhospital.com/ จดหมาย นํามาสู2การวิเคราะห%ข�อมูล นําส2งให�ผู�เก่ียวข�อง
ดําเนินการตอบสนอง/แก�ไขข�อร�องเรียน และนําเข�าสู2การทบทวนในคณะกรรมการรับเรื่องร�องเรียน ร�องทุกข% 
และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนาด�วง 
 
 
 
 



-๒- 
บทท่ี ๒ ประเด็นท่ีเก่ียวกับการร�องเรียน 
คําจํากัดความ 

• เรื่องร�องเรียน  หมายถึง คําร�องเรียนจากผู�ป`วย ญาติ ผู�รับบริการ ท้ังบุคลากรภายนอกและ
ภายในหน2วยงาน ท่ีไม2ได�รับการตอบสนองความต�องการหรือความคาดหวัง ทําให�เกิดความไม2พึง
พอใจ และแจ�งขอให�ตรวจสอบ แก�ไข หรือปรับเปลี่ยนการดําเนินการ 

• ข�อเสนอแนะ หมายถึง คําร�องเพ่ือแจ�งให�ทราบ หรือแนะนํา เพ่ือการปรับปรุงระบบการบริการ 
สิ่งแวดล�อม และอ่ืน ๆ ของโรงพยาบาลนาด�วง 

 * ผู�ร�องเรียน  หมายถึง ผู�ป`วย ญาติ ผู�รับบริการ ประชาชนท่ัวไป องค%กรภาครัฐ เอกชน ผู�มีส2วนได�
ส2วนเสีย ตลอดจนผู�มาติดต2อ ผ2านช2องทางต2าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค%ครอบคลุมการร�องเรียน / การให�
ข�อเสนอแนะ/ การให�ข�อคิดเห็น / การชมเชย / การสอบถาม หรือร�องขอข�อมูล 
 * ช�องทางการรับเรื่องร�องเรียน หมายถึง ช2องทางท่ีสามารถรับ/ส2งเรื่องร�องเรียนได� ประกอบด�วยตู�
รับเรื่องร�องเรียน ศูนย%รับเรื่องราวร�องทุกข% งานประชาสัมพันธ% หนังสือถึงผู�อํานวยการ ร�องเรียนด�วยตนเอง 
ร�องเรียนผ2านทางเว็บไซต% Line หรือช2องทางอ่ืน ๆ เช2น ผ2านสื่อ 
 * การจัดการข�อร�องเรียน หมายถึง การจัดการในเรื่องข�อร�องเรียน ข�อเสนอแนะ ข�อคิดเห็น คํา
ชมเชย การสอบถาม หรือร�องขอข�อมูล โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานได�แก2 
 ๑. การแต2งต้ัง คณะกรรมการจัดการข�อร�องเรียนและข�อชมเชยระดับหน2วยงาน 
 ๒. การรับข�อร�องเรียน 
 ๓. การพิจารณาจําแนกระดับและจัดการข�อร�องเรียน 
 ๔. การรับและรวบรวมข�อร�องเรียนจากหน2วยงานต2าง ๆ 
 ๕. การจัดทํารายงานสรุปผลการจัดการข�อร�องเรียนรายไตรมาส 
 ๖. การกําหนดมาตรการปCองกันแก�ไขป?ญหาข�อร�องเรียน 
 ๗. การนํามาตรการปCองกันแก�ไขป?ญหาข�อร�องเรียนไปปฏิบัติ 
 * การเจรจาต�อรอง ไกล�เกล่ีย ข้ันต�น หมายถึง การท่ีทีมเจรจาต2อรองฯ ของหน2วยงานเจรจาไกล2
เกลี่ยเฉพาะหน�าก2อน เม่ือพบเหตุการณ%ท่ีมีแนวโน�มท่ีจะฟCองร�องหรือร�องเรียน 
 * คณะกรรมการจัดการข�อร�องเรียนของหน�วยงาน หมายถึง บุคคลท่ีได�รับการแต2งต้ังให�เปBน
ผู�รับผิดชอบการจัดการข�อร�องเรียน / ชมเชยของหน2วยงาน 
 * ระดับความรุนแรง แบ�งเปGน ๔ ระดับ 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

 ระดับ นิยาม เวลาในการ
ตอบสนอง 

ผู�รับผิดชอบ 

๑ ข�อคิดเห็น 
ข�อเสนอแนะ 

ผู�ร�องเรียนไม2ได�รับความเดือดร�อน แต2ติด
ต2อมาเพ่ือให�ข�อเสนอแนะ/ให�ข�อคิดเห็น/
ชมเชยในการให�บริการ 

ไม2เกิน ๕ วัน 
ทําการ 

หน2วยงาน 

๒ ข�อร�องเรียน
เรื่องเล็ก 

-การร�องเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ให�บริการของเจ�าหน�าท่ีในหน2วยงาน 
-การร�องเรียนเก่ียวกับคุณภาพการ
ให�บริการ 

ไม2เกิน ๑๕ วัน 
ทําการ 

หน2วยงาน 

๓ ข�อร�องเรียน
เรื่องใหญ2 

-ผู�ร�องเรียนได�รับความเดือดร�อนมีการ
โต�แย�งเกิดข้ึนไม2สามารถแก�ไขได�โดย
หน2วยงานเดียวต�องอาศัยทีมไกล2เกลี่ยและ
อํานาจคณะกรรมการบริหารในการแก�ไข 
-เรื่องท่ีสร�างความเสื่อมเสียต2อชื่อเสียของ 
รพ. 

ไม2เกิน ๓๐ วัน 
ทําการ 

-ทีมไกล2เกลี่ย 
-คณะกรรมการ
บริหาร รพ. 

๔ การฟCองร�อง ผู�ร�องเรียนได�รับความเดือดร�อนและ
ร�องเรียนต2อสื่อมวลชน หรือผู�บังคับบัญชา
ระดับจังหวัดหรือมีการฟCองร�องเกิดข้ึน 

ไม2เกิน ๖๐ วัน 
ทําการ 

-ทีมไกล2เกลี่ย 
-คณะกรรมการ
บริหาร รพ. 
-หน2วยงานระดับสูง
ข้ึนไปเช2น สสจ. 
 

 
นโยบายปฏิบัติ 

๑. จัดต้ังคณะกรรมการรับข�อร�องเรียน ร�องทุกข% มีหน�าท่ีรับเรื่องราวร�องเรียน ฟCองร�อง บริหาร 
จัดการข�อร�องเรียน รวมถึงการให�คําปรึกษา แนะนํา ประสานงาน ดําเนินการตรวจสอบข�อมูล ข�อเท็จจริง
เบ้ืองต�น และจัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให�การปรับปรุงเชิงระบบต2อไป 

๒. จัดต้ังคณะกรรมการเจรจาไกล2เกลี่ย โดยมีหน�าท่ีกําหนดนโยบายในการเจรจาไกล2เกลี่ยด�วย 
สันติวิธี กํากับ ติดตามประเมินผล รวมท้ังไกล2เกลี่ยกรณีพิพาท/ข�อขัดแย�ง ท่ีเกิดข้ึนในหน2วยงาน 

๓. กําหนดให�มีช2องทางการรับเรื่องร�องเรียน ได�แก2 
 
 



-๔- 
 - ตู�รับเรื่องราวร�องเรียน / ข�อคิดเห็น 
 - ร�องเรียนผ2านทางจดหมายถึงผู�เก่ียวข�อง 
 - ร�องเรียนด�วยตนเอง กรณีไม2มีหนังสือร�องเรียน ให�มีการบันทึกรายละเอียดการร�องเรียนพร�อมชื่อ 
นามสกุล ลงลายมือชื่อ พร�อมท่ีอยู2 เบอร%โทรศัพท%ท่ีสามารถติดต2อได� 
 - ร�องเรียนทางโทรศัพท% ให�มีการบันทึกรายละเอียดการร�องเรียน พร�อมท่ีอยู2 เบอร%โทรศัพท% ท่ี
สามารถติดต2อได� 
 - ร�องเรียนผ2านทางอินเทอร%เน็ต เช2น เฟสบุhค อีเมลล% เว็บไซต% กระทู�ต2าง ๆ เปBนต�น ให�ผู�ดูแลระบบ
รวบรวมข�อมูล 
 - ร�องเรียนทางสื่อ สิ่งพิมพ% สื่อมวลชน ให�รวบรวมข�อมูล 
 ๔. ให�ทุกฝ`าย / งาน นํามาตรฐานเชิงนโยบาย เรื่อง “การบริหารจัดการข�อร�องเรียน” ใช�เปBนแนวทาง
ในการปฏิบัติ ควบคุม กํากับ ติดตาม ในหน2วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
บทท่ี ๓ ระบบการบริหารจัดการเรื่องร�องเรียนโรงพยาบาลนาด�วง 
รายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑) การแต�งตั้งผู�รับผิดชอบจัดการข�อร�องเรียนของหน�วยงาน 
ผู�อํานวยการโรงพยาบาล 
 ๑.๑ กําหนดสถานท่ีจัดต้ังศูนย% / จุดรับข�อร�องเรียนของหน2วยงาน 
 ๑.๒ กําหนดเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบจัดการข�อร�องเรียนของหน2วยงาน 
 ๑.๓ พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรท่ีเหมาะสม เพ่ือกําหนดเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบจัดการข�อ
ร�องเรียนของหน2วยงาน 
 ๑.๔ ออก/แจ�งคําสั่งแต2งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบจัดการข�อร�องเรียนของหน2วยงานพร�อมท้ังแจ�งให�
บุคลากรภายในหน2วยหน2วยงานทราบเก่ียวกับการจัดการข�อร�องเรียนของหน2วยงาน 
๒)  การับและตรวจสอบข�อร�องเรียนจากช�องทางต�าง ๆ 
 ในแต2ละวัน เจ�าหน�าท่ีต�องดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข�อร�องเรียนท่ีเข�ามายังศูนย%ฯ จาก
ช2องทางต2าง ๆ ดังนี้ 

- โทรศัพท% 
- ร�องเรียนกับเจ�าหน�าท่ี  
- หนังสือ / จดหมาย 
- เว็บไซต% ของโรงพยาบาลนาด�วง 
- อ่ืน ๆ เช2น กล2องแสดงความคิดเห็น 
๓)การบันทึกข�อร�องเรียน 

เจ�าหน�าท่ีฯ 
a. ทุกช2องทางท่ีมีการร�องเรียน เจ�าหน�าท่ีต�องบันทึกข�อร�องเรียนลงบนแบบฟอร%มบันทึกข�อ

ร�องเรียน แบบฟอร%ม Complaint Form 
b. การกรอกแบบฟอร%มบันทึกข�อร�องเรียน แบบฟอร%ม Complaint Form ควรถามชื่อ-สกุล 

หมายเลขโทรศัพท%ติดต2อกลับของผู�ร�องเรียนเพ่ือเปBนหลักฐานยืนยันและปCองกันการกลั่น
แกล�ง รวมท้ังเปBนประโยชน%ในการแจ�งข�อมูลการดําเนินกาแก�ไข/ปรับปรุงกลับแก2ผู�ร�องเรียน 

๔) การวิเคราะห%ระดับข�อร�องเรียน 
๑. โรงพยาบาลนาด�วง จัดต้ังศูนย%จัดการข�อร�องเรียนโดยมอบหมายให�มีผู�รับผิดชอบท่ีชัดเจน เบอร%

โทรศัพท% / E-mail 
๕) ระยะเวลาการแก�ไขป?ญหาการร�องเรียนของผู�รับบริการภายในกําหนดดังนี้ 

a. ภายในเวลา 10 วันทําการ 
ได�แก2เรื่องร�องเรียนท่ีมีข�อมูลครบถ�วน สามารถตรวจสอบข�อเท็จจริงจากฐานข�อมูลของ รพ.ได� 

 



-๖- 
 ๕.๒ ภายในเวลา ๓๐ วัน ทําการ 
  ได�แก2 เรื่องร�องเรียนท่ีมีข�อมูลไม2ครบถ�วน สามารถรวบรวมข�อเท็จจริงโดยไม2ต�องทําหลักฐาน
เพ่ิมเติม 
 ๕.๓ ภายในเวลา ๖๐ วันทําการ 
  ได�แก2 เรื่องร�องเรียนท่ีมีข�อมูลไม2ครบถ�วน ต�องสืบหาข�อเท็จจริง 
 ๕.๔ ภายใน ๗ วันทําการ 
  ได�แก2การร�องเรียนเรื่องการจัดซ้ือจัดจ�าง ตามระเบียบพัสดุภาครัฐ กระทรวงการคลัง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๖) การนับระยะเวลา ให�เริ่มนับต้ังแต2วันท่ีปรากฏอยู2ในเขตข�อมูล “วันท่ีรับ” ของระบบงานบริหารเรื่อง
ร�องเรียนของแต2ละหน2วยงาน 

๗) การกําหนดว2า เรื่องร�องเรียนใด จะเข�าอยู2กลุ2มใดของเกณฑ%ระยะเวลาการแก�ไขป?ญหาการร�องเรียน 
ของผู�รับบริการนั้นให�หน2วยงานท่ีดําเนินการเปBนผู�ระบุกลุ2มลงในหน�า “บันทึกข�อมูลการรับเรื่อง
ร�องเรียน” ของระบบงานบริหารเรื่องร�องเรียน นอกจากนี้เห็นสมควรให�มีการจัดลําดับชั้นความสําคัญ
ของเรื่องร�องเรียนโดยกําหนดประเภทของเรื่องร�องเรียนท่ีต�องดําเนินการอย2างเร2งด2วนดังนี้ 
๗.๑ เรื่องร�องเรียนท่ีมีผลกระทบต2อประชาชนในวงกว�างในเรื่องของความปลอดภัยซ่ึงมีผลต2อสุขภาพ
และอาจเปBนอันตรายถึงชีวิต 
๗.๒ เรื่องร�องเรียนท่ีก2อให�เกิดความเข�าใจผิดและทําให�เกิดความไม2ปลอดภัย 
๗.๓ เรื่องร�องเรียนท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องท่ีเปBนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  
ท้ังนี้ขอให�ผู�รับเรื่อง/ผู�ดําเนินการเสนอเรื่องและดําเนินการให�เปBนไปตามเกณฑ%ระยะเวลาการแก�ไข 

ป?ญหาการร�องเรียนของแต2ละกลุ2มด�วย 

บทที่ ๔ 
การรับเรื่องร�องเรียน 

๑. ประเด็นท่ีสามารถรับร�องเรียน 
เม่ือผู�รับบริการประสบป?ญหาเก่ียวกับการใช�บริการ ประเด็นท่ีสามารถร�องเรียนได�แก2 

- ได�รับอันตรายจากการรับบริการ หรือใช�ยา ท้ังท่ีได�ปฏิบัติตามวิธีใช� คําแนะนําหรือข�อควรระวัง
ตามท่ีฉลากระบุแล�ว 

- เครื่องมือ เครื่องใช� ยาและเวชภัณฑ%ท่ีจําเปBนประจําสถานนพยาบาลไม2เปBนไปตามท่ีกําหนด 
- ค2าใช�จ2ายทางด�านการรักษาพยาบาลไม2เปBนธรรม 
- การรักษาไม2ได�มาตรฐาน 
- กระทําผิดจรรยาบรรณ และจริยธรรม 
- ไม2ได�รับความสะดวกในการรับบริการ 

 



-๗- 
 - ไม2ได�รับการบริการท่ีดี หรือ ไม2ตรงกับความเจ็บป̀วย หรือความต�องการ 
 - พบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าท่ีและหน2วยงานภายในหน2วยงานราชการ 
 ๒. การร�องเรียน กรณีการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว2าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หมวด ๑๐ ข�อ ๒๒๐ ผู�ใดเห็นว2าหน2วยงานของรัฐมิได�ปฏิบัติให�เปBนไปตามหลักเกณฑ%และวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎหมายว2าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตาม
ความในกฎหมายว2าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีสิทธิร�องเรียนไปยังหน2วยงานของรัฐนั้น
หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ% แล�วแต2กรณีได�.- ดังนี้ 

- การยื่นข�อร�องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต�องดําเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต2วันท่ีรู�หรือควรรู�ว2าหน2วย 
งานของรัฐนั้นมิได�ปฏิบัติให�เปBนไปตามหลักเกณฑ%และวิธีการท่ีกําหนดในกฎหมายว2าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในกฎหมายว2าด�วยการจัดซ้ือจัด
จ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ข�อ ๒๒๑ การร�องเรียนต�องทําเปBนหนังสือลงลายมือชื่อผู�ร�องเรียน ในกรณีผู�ร�องเรียนเปBนนิติบุคคล
ต�องลงลายมือชื่อของกรรมการซ่ึงเปBนผู�มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล(ถ�ามี) 
 หนังสือร�องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต�องใช�ถ�อยคําสุภาพ และระบุข�อเท็จจริงและเหตุผลอันเปBนเหตุแห2ง
การร�องเรียนให�ชัดเจน พร�อมแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข�องไปด�วย 
 ข�อ ๒๒๒ ในกรณีท่ีหน2วยงานของรัฐได�รับเรื่องร�อยเรียนตามข�อ ๒๒๐ ให�หน2วยงานของรัฐพิจารณาข�อ
ร�องเรียนให�แล�วเสร็จโดยเร็ว แล�วแจ�งผลให�ผู�ร�องเรียนทราบโดยไม2ชักช�า พร�อมท้ังแจ�งให�คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ%ทราบด�วย 
 ข�อ ๒๒๓ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ%ได�รับเรื่องร�องเรียนตามข�อ ๒๒๐ ให�คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ%พิจารณาข�อร�องเรียนให�แล�วเสร็จโดยเร็ว โดยให�ดําเนินการตามมาตรา ๔๓ วรรคสี่ แล�วแจ�ง
ผลให�ผู�ร�องเรียนและหน2วยงานของรัฐทราบด�วย 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ%ให�เปBนท่ีสุด 
 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ%อาจกําหนดรายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติมได�ตามความจําเปBนเพ่ือประโยชน%
ในการดําเนินการ 

๓.ช2องทางการร�องเรียนหรือแจ�งเบาะแส 
  (๑) โทรศัพท% ท่ีหมายเลข ๐๔๒-๘๘๗๐๙๔  
  (๒) ร�องเรียนกับเจ�าหน�าท่ี ณ ศูนย%รับเรื่องร�องเรียน 
  (๓) หนังสือ / จดหมาย 
  (๔) เว็บบอร%ด ของศูนย%รับเรื่องร�องเรียน 
  (๕) ตู�แสดงความคิดเห็น 
 



-๘- 
 ๔. หลักเกณฑ@การพิจารณากล่ันกรองเรื่องร�องเรียนเบ้ืองต�น 
  ๑. การร�องเรียนท่ีมีข�อมูลไม2ชัดเจน ไม2เพียงพอ หรือไม2สามารถหาแหล2งข�อมูลเพ่ิมเติมได�ให�
ยุติเรื่อง เก็บเปBนข�อมูล และแจ�งผู�ร�องเรียนทราบถึงเหตุผล กรณีติดต2อผู�ร�องเรียนได� 
  ๒. การร�องเรียนท่ีเกิดจากความเข�าใจผิดของผู�ร�องเรียน หรือ เปBนเรื่องร�องเรียนท่ีเจ�าหน�าท่ี
ผู�รับเรื่องร�องเรียนสามารถให�ข�อมูล/ไกล2เกลี่ยได� ให�ยุติเรื่อง และเก็บเปBนข�อมูล 
  ๓. กรณีผู�ร�องเรียนให�ข�อมูลท่ีมีเนื้อหาในเชิง “แนะนํา การเสนอแนะ” ไม2จัดว2าเปBนเรื่อง
ร�องเรียนท่ีต�องดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (กลุ2มท�าทาย) โดยให�พิจารณายุติเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการดําเนินงานแก�ไขปPญหาเร่ืองร�องเรียน / ร�องทุกข@ 

เรื�องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

1.ประสานทางโทรศพัท์ 

2.ประสานทางหนงัสอืราชการ 

3.ลงพื �นที� (รพ.ที�เกี�ยวข้อง/ผู้ ร้อง) 
เพื�อตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาข้อมลูเพิ�มเติม 

ช่องทาง 

-บคุคล 

-โทรศพัท์ 

-จดหมาย 

-หนงัสอื

ไกลเ่กลี�ย/แก้ไข 

จดัการปัญหา 

ได้ ไมไ่ด้ 

ยตุิเรื�อง คณะกรรมการพิจารณา 

เรื�องร้องเรียน ดําเนินการ 

แจ้งผู้ ร้องเรียน / ต้นเรื�อง 

ยตุิเรื�อง 

บนัทกึข้อมลู แจ้งผู้ ร้องเรียน/ต้นเรื�อง 


