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ค าน า 

  คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน /ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียน เรื่องการรักษา และเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ   
จัดจ้าง ) ของโรงพยาบาลดอยหล่อ จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ โรงพยาบาลดอยหล่อ  ทั้งในเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน เมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖   
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อ
สถานการณ์ ประชาชนได้รับการ อานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการ
ให้บริการ สม่ าเสมอ ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิ ภาพ เพื่อ ตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจาเป็นต้องมีข้ันตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

คณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
โรงพยาบาลดอยหล่อ 



 



บทที่ 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
               ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้ก าหนดเป็น ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐระยะท่ี 3 พ.ศ. 2560- 2561 รวมทั้งนโยบายและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ภายใต้วิสัยทัศน์ กระทรวงสาธา รณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต โดยมุ่งหมายให้การ
บริหารงานและการด าเนินงานของโรงพยาบาลดอยหล่อ และหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลดอยหล่อ มีความเป็น
เลิศด้วย  ระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ในการด าเนินงานรวมทั้งเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้มีส่วน
ได้เสีย 

               จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนเรื่องการรักษาพยาบาล    และ
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ของโรงพยาบาลดอยหล่อ เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ 
 
              1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลดอยหล่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับ 
เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
              2. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของ โรงพยาบาลดอยหล่อ มีข้ันตอน/ 
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
             3. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
             ๔. เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงพยาบาลดอยหล่อทราบกระบวนการ 
             ๕. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการ ข้อร้องเรียน 
ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
ขอบเขต 
   1.กรณีเรื่องร้องเรียนการรักษาพยาบาล 

1. รับและบันทึกเรื่องร้องเรียน (พร้อมแจ้งชื่อ/ต าแหน่งผู้รับสาย กรณีรับแจ้งทางโทรศัพท์) 
2. แจ้งขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องได้รับทราบดังนี้ 

         2.1 ผู้รับเรื่องบันทึกข้อร้องเรียนไว้ 
         2.2 น าขอ้ร้องเรียน แจ้งผู้บริหาร และคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนได้รับทราบ 
         2.3 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งกลับผู้ร้องภายใน 5 วันท าการ 
   3.  บันทึกข้อร้องเรียน แจ้งผู้อ านวยการผ่านหัวหน้างาน และทีมความเสี่ยง( RM ) 
   4.  คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง รวบรวมพยาน หลักฐาน และพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนเบื้องต้น 
   5.  ประสานไกล่เกลี่ย แก้ปัญหา และให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ได้รับบริการตามสิทธิ 
   6.  คณะกรรมการ RM ติดตามผู้เกี่ยวข้องการทบทวนเหตุการณ์ และการวางแนวทางเพ่ือป้องกันการเกิดซ้ า 
   7. ด าเนินการแก้ไขปัญหา ภายใน 30 วันท าการ / แจ้งผลการด าเนินงานแก่ผู้ร้องเรียน / ผู้เกี่ยวข้อง 
   8. ปัญหาที่ซับซ้อนแก้ไขไม่ได้ 
       - หากไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ กรณีมาตรา 57,59 ส่งต่อคณะอนุกรรมการฯจังหวัด 
       - มาตรา 41/18(4)ประสานส่งต่อ สปสช. สาขาจังหวัด ภายใน 3 วันท าการ 
   9. ประเมินความพึ่งพอใจของผู้ร้องเรียน 
      



 

2. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. รับและบันทึกเรื่องร้องเรียน  
2 .แจ้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน 
3. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ตรวจสอบ รวบรวมพยาน หลักฐาน และพิจารณา
เรื่องร้องเรียนเบื้องต้น แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบพิจารณาด าเนินการ 
6. กรณีมีมูลความผิด  ใหร้ายงานผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป เพ่ือพิจารณาลงโทษทางวินัยข้าราชการ 
5. ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป พิจารณาลงโทษตามวินัยข้าราชการ 
 

หมายเหตุ   
1. เรื่องร้องเรียนตามมาตรา 57,59 หมายถึง เรื่องร้องเรียนตาม พ.ร.บ.หลักประกัน 

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ดังนี้ 
               1.1 หน่วยบริการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

1.2  ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร 
1.3  ไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่ก าหนด 

            2. การจ่ายเงินช่วยเหลือเพ่ือชดเชย กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการ 
ให้บริการสาธารณสุข (มาตรา18(4)  
            เป็นการช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ให้บริการหรือ ทายาท  
ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอรับ
เงินเพ่ือ การชดเชยระดับเขตพ้ืนที่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่รับเรื่อง 
และหากไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  
ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้ทราบผลการวินิจฉัย 
    3. มาตรา 41  หมายถึง เงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้รับบริการ  
ในกรณีที่ผู้รับบริการ ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหา
ผู้กระท าผิดมิได้หรือหาผู้กระท าผิดได้แต่ยังไม่ได้รับความเสียหาย  ภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี ้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด





บทท่ี 2 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน 

ค าจ ากัดความผู้รับบริการ 

หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
 - ผู้รับบริการ ประกอบด้วย 
 - หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล 
 * หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในกากับของรัฐและ
หน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 ** เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวและผู้ปฏิบัติงาน
ประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะ เป็นก รรมการหรือฐานะอ่ืนใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้
ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
 - บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
 - ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
 - ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ 
 - ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมจาก
การด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชน/ หมู่บ้านเขตต าบลห้วยน้ าขาว 
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุ มถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ /
ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
 

ผู้ร้องเรียนหมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยน้ าขาวผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้
ข้อคิดเห็น/การ ชมเชย/ 

การร้องขอข้อมูล 
ช่องทางการรับข้อร้องเรียนหมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่น ติดต่อด้วยตนเอง 

ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์โรงพยาบาลดอยหล่อ/เว็บไซด์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ /กล่องรับ
ความคิดเห็น/ศูนย์ด ารงธรรม 

 

เจ้าหน้าที่หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
ข้อร้องเรียนหมายถึง แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคือ เช่น 

 - ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ท่ัวไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 



 

              ค าชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการ ให้บริการของหน่วยงาน  
              - การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
ค าร้องเรียนหมายถึง ค าหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่อง 
              ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือระบบการรับค าร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถ  ตอบสนอง หรือมีรายละเอียด 
อย่างชัดเจนหรือมีนัยส าคัญท่ีเชื่อถือได้ 

การด าเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ท่ีได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ มาเพ่ือ
ทราบ หรือพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่ 

การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการที่ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่ 
ได้รับให้ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการด าเนินงาน 
 

ช่องทางการร้องเรียน 
    1. โทรศัพท์ 0 5326 7396-9  
    2. ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
    3. ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
    4. ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
    5. ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 
    6. รบัเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า www.doilohos.com 
    7. รบัเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า www.chiangmaihealth.go.th 
    8. ร้องเรียนต่อศูนย์ด ารงธรรม 
    9. ร้องเรียนทาง Face book โรงพยาบาลดอยหล่อ 

http://www.doilohos.com/


                                                                



 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


