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ค ำน ำ 
 
 

 ปัจจุบันหน่วยงานราชการต่างมุ่งปรบัปรงุระบบการบรหิารจัดการ การด าเนินงาน รวมทั้งการ
ให้บริการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งโรงพยาบาลสบเมย ได้ก าหนด
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของส่วนราชการได้ 
ยังผลให้ส่วนราชการด าเนินงานต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม 

โรงพยาบาลสบเมย จึงได้จัดท าคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป โดยรวบรวมข้ันตอนการ
ปฏิบัติที่ได้จากประสบการณ์การท างานจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนได้ข้อยุติมาน าเสนอไว้ในคู่มือเล่มนี้ ตั้งแต่ข้ันตอน 
รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ วิเคราะห์ข้อร้องเรียนและเจราจาไกล่เกลี่ยตลอดจนการท าบันทึกเสนอ
ผู้บริหารของหน่วยงานให้ลงนามหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ แจ้งผลการด าเนินการ สรุปเรื่องและท าบันทกึเสนอผูบ้รหิารให้ความเหน็ชอบ โดย
หวังว่าผู้ที่ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องสามารถน าความรู้และเทคนิควิธีการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

 

โรงพยาบาลสบเมย 
            กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
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คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนทั่วไปของโรงพยาบาลสบเมยมีประสิทธิภาพ  

๒. เพื่อสามารถด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนทั่วไปได้อย่างเป็นระบบ  

 ๓. เพื่อจัดเก็บข้อมูลความรู้เกี่ยวกบัแนวทาง เทคนิค ข้ันตอนวิธีการปฏิบัติ  

          ๔. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

ขอบเขต 

 การจัดท ามาตรฐานการจัดการเรือ่งรอ้งเรียน เริ่มตั้งแต่ข้ันตอนการรบัข้อร้องเรียนจากผูร้ับบริการหรอื
หน่วยงานทีส่่งข้อรอ้งเรียนมาให้โรงพยาบาลสบเมยตรวจสอบวิเคราะห์ข้อร้องเรียน เพื่อเสนอผูบ้รหิารพจิารณา
ให้ความเห็นชอบ การสง่ข้อรอ้งเรียนใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวข้องตรวจสอบข้อเทจ็จริง การติดตามประเมินผล เพื่อ
ป้องกันผลกระทบการจัดการข้อร้องเรียน การด าเนินการเจราจาไกล่เกลี่ย  การรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิ และการยุติเรื่องร้องเรียน 

นิยามของค าส าคัญ 

          ผู้รับบริการ  หมายถึง  ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่มาปรึกษา/ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงส่วนราชการหรือองค์กร
เอกชนที่ส่งข้อร้องเรียน 

          ข้อร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียนต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น ๕ เรื่องหลักๆ ดังนี้  

- เรื่องขอรับความช่วยเหลือ 

- เรื่องได้รับความเดือดร้อน 

- เรื่องขอความเป็นธรรม 

- เรื่องการทุจริต/ การปฏิบัติหน้าที่/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของหน่วยงานสาธารณสุข 

-  เรื่องอื่นๆ  

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ 

          ๑. เว็ปไซต์ของโรงพยาบาลสบเมย  http://sobmoei.go.th/smh/ 

           ๒. ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรือ่งรอ้งเรียน  
                  ๒.๑ เรื่องทั่วไป / จัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบรหิารทั่วไป  
                  ๒.๒ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบักรณีได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ติดต่อได้ที่        
                        กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

๓. ทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลสบเมย ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน  ๕๘๑๑๐ 

๔. โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๑๘๐๘๐ โทรสาร ๐๕๓-๖๑๘๐๙๙  

๕.  E – Mail  wongmit7055@hotmail.co.th 

 

 

 

http://sobmoei.go.th/smh/
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           การตอบสนอง หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้า
สู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้ง
ให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา ๑๕ วัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้
ระบุช่ือและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนอง
สิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง การสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน เจ
ราจาไกล่เกลี่ย  ด าเนินคดี การน าไปแก้ไขปัญหาการด าเนินงานหรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย  

กำรติดตำมประเมินผล หมายถึง  การประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน การติดตามเรื่องร้องเรียน 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ การแจ้งเตือน 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

- ให้ค าปรึกษา แนะน าข้อรอ้งเรียนและเจราจาไกลเ่กลี่ยต่อผูร้บับรกิาร 

- ก ากับดูแลการจัดการเรือ่งรอ้งเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระยะเวลา 

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีปญัหา
อุปสรรคเพื่อเสนอผู้บงัคับบัญชา 

- รายงานข้อเท็จจรงิและเสนอความเห็นทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อผู้บังคับบญัชา 



 

คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เก่ียวกับการรับเร่ืองร้องเรียนท่ัวไป  ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลสบเมย 
ล ำดับท่ี ผังกระบวนกำร/ ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน มำตรฐำน/ คุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ร้องเรียนมาติดต่อหรือหน่วยงานต่างๆสง่
เรื่องมายังโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ รบัเรื่อง 
ลงทะเบียนและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 

การใหบ้ริการทีร่วดเร็ว ยิ้ม
แย้มแจ่มใส                
เต็มใจในการใหบ้ริการ 
เป็นธรรม  

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
บรหิาร / กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ 

หนังสือร้องเรียน/หนงัสอื
จากหน่วยงานต่างๆ 

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่รบัเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้ง
บันทึกข้อร้องเรียนในรูปแบบเอกสาร 

การลงข้อเท็จจรงิ  ข้อ
เรียกร้อง ความต้องการของ
ผู้รบับริการ หน่วยงานอย่าง
ครบถ้วน ทุกประเด็น 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
งานบรหิาร / 
กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

หนังสือร้องเรียน/หนงัสอื
จากหน่วยงานต่างๆ 

๓  คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ลง
รายงานอุบัตกิารณ์พร้อมทั้งมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนหารากเหง้า
ที่แท้จริงของปัญหา 

 

 

การวิเคราะห์ปญัหา / การ
หารากเหง้าของปญัหา 

คณะกรรมการ
บรหิารความเสี่ยง/
เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

รายงานอุบัตกิารณ์ / การ
ทบทวนรากเหง้าของ
ปัญหา 

๑ วัน 

เจ้าหน้าที่รบัเรื่องและ
บันทึกข้อร้องเรียน 

๑ วัน 
 

รับเรื่องร้องเรียน
จากช่องทางต่างๆ 

ส่งเรื่องต่อให้คณะ
กรรมการบรหิารความ

เสี่ยง 
 

๒ วัน 
 



ล ำดับท่ี ผังกระบวนกำร/ ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน มำตรฐำน/ คุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 

๔ 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรหิาร รพ. พิจารณา
ข้อเท็จจรงิ พร้อมทั้งมอบหมายให้ 
คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย พูดคุยกบั
ผู้รบับริการ/หน่วยงานทีร่้องเรียน เพื่อท า
ความเข้าใจ ช้ีแจง พร้อมทั้งหาข้อสรุป 

 

 

ด าเนินงานด้วยความรวดเร็ว 
และเป็นธรรม 

คณะกรรมการ
บรหิาร รพ. 

บันทึกข้อความ,หนังสือ
ร้องเรียน 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการเจราจาไกล่เกลี่ยพูดคุยหา
ข้อสรปุกับผูร้ับบริการ / หน่วยงานที่
ร้องเรียน ซึง่หากเจรจาไกล่เกลี่ยไมส่ าเร็จ 
ต้องขอสนบัสนุนการเจรจาไกล่เกลี่ยจาก
หน่วยงานภายนอก 

การตรวจสอบข้อเท็จจรงิที่
เป็นธรรม การด าเนินการ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
การติดตามเรื่องอย่าง
ต่อเนื่อง ตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิได ้

 

เจ้าหน้าที่เจรจา
ไกล่เกลี่ย 

บันทึกข้อความ, หนงัสือ
ร้องเรียน 

 

๖  คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยแจ้งผลการ
ด าเนินการ สรุปเรือ่งและท าบันทึกเสนอ
คณะกรรมการบรหิาร รพ. 

 

 

 

เรื่องที่ได้รบัจากหน่วยงานที่
ตรวจสอบมีข้อเทจ็จริงที่
ถูกต้อง เป็นธรรม เจ้าหน้าที่
มีความเต็มใจในการบริการ  

เจ้าหน้าที่เจรจา
ไกล่เกลี่ย / 
คณะกรรมการ
บรหิาร รพ. 

เอกสารต่างๆทีห่น่วยงาน
ต่างๆ / รายงานสรุปผล
การจัดการข้อร้องเรียน
และเจรจาไกลเ่กลี่ย 

๓ วัน 
ชช่ัว

เสนอผู้อ านวยการ
คณะกรรมการบรหิาร รพ. 

พิจารณา 

ส่งเรื่องต่อคณะกรรมการเจราจา
ไกล่เกลี่ย 

 

๕ วัน 
 

รายงานผลต่อคณะ
กรรมการบรหิารโรงพยาบาล 

 

๓ วัน 
 



ล ำดับท่ี ผังกระบวนกำร/ ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน มำตรฐำน/ คุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 

๗ ตอบกลบัผลการด าเนินการต่อผู้
ร้องเรียน สสจ. ผ่านทางเวปไซด์ และ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 

แจ้งสรุปผลการด าเนินการแก่ผูร้้องเรียน 
และ สสจ.แมฮ่่องสอน ผ่านทางเวปไซด์
โรงพยาบาล และ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของโรงพยาบาล 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการรวดเร็ว 
และเป็นมิตร 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
งานบรหิาร / 
กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

หนังสือแจง้ผลการ
พิจารณา 



ขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน 
ขั้นตอนท่ี ๑  

ผู้ร้องเรียนมาติดต่อหรือหน่วยงานต่างๆส่งเรื่องมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลสบเมย 

ขั้นตอนท่ี ๒  

เจ้าหน้าที่รบัเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งบันทึกข้อร้องเรียนในรปูแบบเอกสาร 

ขั้นตอนท่ี ๓  

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ลงรายงานอบุัติการณ์พร้อมทั้งมอบหมายใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
ทบทวนหารากเหง้าที่แท้จริงของปญัหา 

ขั้นตอนท่ี ๔  

คณะกรรมการบรหิาร รพ. พิจารณาข้อเทจ็จริง พร้อมทัง้มอบหมายให้ คณะกรรมการเจรจาไกลเ่กลี่ย 
พูดคุยกับผูร้ับบรกิาร/หน่วยงานทีร่้องเรียน เพือ่ท าความเข้าใจ ช้ีแจง พร้อมทั้งหาข้อสรุป 

ขั้นตอนท่ี ๕  

คณะกรรมการเจราจาไกล่เกลี่ยพูดคุยหาข้อสรุปกบัผู้รบับริการ / หน่วยงานที่ร้องเรียน ซึ่งหากเจรจา
ไกล่เกลี่ยไมส่ าเร็จ ต้องขอสนับสนุนการเจรจาไกลเ่กลี่ยจากหน่วยงานภายนอก 

ขั้นตอนท่ี ๖  

 คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยแจ้งผลการด าเนินการ สรุปเรือ่งและท าบันทกึเสนอคณะ
กรรมการบรหิาร รพ. 

ขั้นตอนท่ี ๗  

คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยแจ้งสรปุผลการด าเนินการแกผู่้ร้องเรียน และ สสจ.แม่ฮ่องสอน ผ่าน
ทางเวปไซดโ์รงพยาบาล และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล 

 

มำตรฐำนงำนรับเรื่องร้องเรียนและเจรจำไกล่เกลี่ย 

มำตรฐำนด้ำนระยะเวลำ  ใช้เวลาด าเนินการทั้งสิ้นไม่เกิน ๓๐ - ๖๐ วัน 

มำตรฐำนด้ำนคุณภำพ 

 ด าเนินกิจกรรมตามแผน และก าหนดการที่วางไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามระยะเวลา 

 สามารถตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนภายในระยะเวลา และความจ าเป็นส าคัญเร่งด่วน มีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม ตรวจสอบได้  

 

กำรติดตำมและประเมินผล 

 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนและเจราจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติทกุเดือน 

 

 



 
เอกสารอ้างอิง 

 หนังสือร้องเรียน/ หนังสือจากหน่วยงานที่แจง้เรื่องมาที่โรงพยาบาลให้ด าเนินการ 

 บันทึกข้อความ 

 รายงานอุบัติการณ์  

 เอกสารทบทวนสาเหตุรากเหง้าของปัญหา 

 รายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนและเจรจาไกล่เกลี่ย 

 หนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

คู่มือ 
การจัดการเรื่องร้องเรียน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 

 
 
 

โรงพยาบาลสบเมย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 



 
ค ำน ำ 

 
 

 ปัจจุบันหน่วยงานราชการต่างมุ่งปรบัปรงุระบบการบรหิารจัดการ การด าเนินงาน รวมทั้งการ
ให้บริการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งโรงพยาบาลสบเมย ได้ก าหนด
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของส่วนราชการได้ 
ยังผลให้ส่วนราชการด าเนินงานต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม 

โรงพยาบาลสบเมย จึงได้จัดท าคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยรวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้จากประสบการณ์การท างานจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนได้ข้อยุติมาน าเสนอไว้ใน
คู่มือเล่มนี้ ตั้งแต่ข้ันตอน รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่ างๆ วิเคราะห์ข้อร้องเรียนและเจราจาไกล่เกลี่ย
ตลอดจนการท าบันทึกเสนอผู้บริหารของหน่วยงานให้ลงนามหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ แจ้งผลการด าเนินการ สรุปเรื่องและท าบันทึกเสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ โดยหวังว่าผู้ที่ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องสามารถน า
ความรู้และเทคนิควิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

 

โรงพยาบาลสบเมย 
             กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓ 
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คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลสบเมยมีประสิทธิภาพ  

๒. เพื่อสามารถด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างเป็นระบบ  

 ๓. เพื่อจัดเก็บข้อมูลความรู้เกี่ยวกบัแนวทาง เทคนิค ข้ันตอนวิธีการปฏิบัติ  

          ๔. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

ขอบเขต 

 การจัดท ามาตรฐานการจัดการเรือ่งรอ้งเรียน เริ่มตั้งแต่ข้ันตอนการรบัข้อร้องเรียนจากผูร้ับบริการหรอื
หน่วยงานทีส่่งข้อรอ้งเรียนมาให้โรงพยาบาลสบเมยตรวจสอบวิเคราะห์ข้อร้องเรียน เพื่อเสนอผูบ้รหิารพจิารณา
ให้ความเห็นชอบ การสง่ข้อรอ้งเรียนใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวข้องตรวจสอบข้อเทจ็จริง การติดตามประเมินผล เพื่อ
ป้องกันผลกระทบการจัดการข้อร้องเรียน การด าเนินการเจราจาไกล่เกลี่ย  การรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิ และการยุติเรื่องร้องเรียน 

นิยามของค าส าคัญ 

          ผู้รับบริการ  หมายถึง  ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่มาปรึกษา/ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงส่วนราชการหรือองค์กร
เอกชนที่ส่งข้อร้องเรียน 

          ข้อร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียนต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น ๕ เรื่องหลักๆ ดังนี้  

- เรื่องขอรับความช่วยเหลือ 

- เรื่องได้รับความเดือดร้อน 

- เรื่องขอความเป็นธรรม 

- เรื่องการทุจริต/ การปฏิบัติหน้าที่/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของหน่วยงานสาธารณสุข 

-  เรื่องอื่นๆ  

ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ 

          ๑. เว็ปไซต์ของโรงพยาบาลสบเมย  http://sobmoei.go.th/smh/ 

           ๒. ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรือ่งรอ้งเรียน  
                  ๒.๑ เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบรหิารทั่วไป  
                  ๒.๒ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบักรณีได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ติดต่อได้ที่        
                        กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

๓. ทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลสบเมย ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวัดแม่ฮอ่งสอน  ๕๘๑๑๐ 

๔. โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๑๘๐๘๐ โทรสาร ๐๕๓-๖๑๘๐๙๙  

๕.  E – Mail  wongmit7055@hotmail.co.th 

 

http://sobmoei.go.th/smh/
mailto:wongmit7055@hotmail.co.th


 

 

           การตอบสนอง หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้า
สู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้ง
ให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา ๑๕ วัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้
ระบุช่ือและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนอง
สิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง การสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน เจ
ราจาไกล่เกลี่ย  ด าเนินคดี การน าไปแก้ไขปัญหาการด าเนินงานหรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย  

กำรติดตำมประเมินผล หมายถึง  การประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน การติดตามเรื่องร้องเรียน 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ การแจ้งเตือน 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

- ให้ค าปรึกษา แนะน าข้อรอ้งเรียนและเจราจาไกลเ่กลี่ยต่อผูร้บับรกิาร 

- ก ากับดูแลการจัดการเรือ่งรอ้งเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระยะเวลา 

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีปญัหา
อุปสรรคเพื่อเสนอผู้บงัคับบัญชา 

- รายงานข้อเท็จจรงิและเสนอความเห็นทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อผู้บังคับบญัชา 



 

คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เก่ียวกับการรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลสบเมย 
ล ำดับท่ี ผังกระบวนกำร/ ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน มำตรฐำน/ คุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ร้องเรียนมาติดต่อหรือหน่วยงานต่างๆสง่
เรื่องมายังโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ รบัเรื่อง 
ลงทะเบียนและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 

การใหบ้ริการทีร่วดเร็ว ยิ้ม
แย้มแจ่มใส                
เต็มใจในการใหบ้ริการ 
เป็นธรรม  

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
บรหิาร / กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ 

หนังสือร้องเรียน/หนงัสอื
จากหน่วยงานต่างๆ 

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่รบัเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้ง
บันทึกข้อร้องเรียนในรูปแบบเอกสาร 

การลงข้อเท็จจรงิ  ข้อ
เรียกร้อง ความต้องการของ
ผู้รบับริการ หน่วยงานอย่าง
ครบถ้วน ทุกประเด็น 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
งานบรหิาร / 
กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

หนังสือร้องเรียน/หนงัสอื
จากหน่วยงานต่างๆ 

๓  คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ลง
รายงานอุบัตกิารณ์พร้อมทั้งมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนหารากเหง้า
ที่แท้จริงของปัญหา 

 

 

การวิเคราะห์ปญัหา / การ
หารากเหง้าของปญัหา 

คณะกรรมการ
บรหิารความเสี่ยง/
เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

รายงานอุบัตกิารณ์ / การ
ทบทวนรากเหง้าของ
ปัญหา 

๑ วัน 

เจ้าหน้าที่รบัเรื่องและ
บันทึกข้อร้องเรียน 

 

๑ วัน 
 

รับเรื่องร้องเรียน
จากช่องทางต่างๆ 

ส่งเรื่องต่อให้คณะ
กรรมการบรหิารความ

เสี่ยง 
 

๒ วัน 
 



ล ำดับท่ี ผังกระบวนกำร/ ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน มำตรฐำน/ คุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 

๔ 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรหิาร รพ. พิจารณา
ข้อเท็จจรงิ พร้อมทั้งมอบหมายให้ 
คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย พูดคุยกบั
ผู้รบับริการ/หน่วยงานทีร่้องเรียน เพื่อท า
ความเข้าใจ ช้ีแจง พร้อมทั้งหาข้อสรุป 

 

 

ด าเนินงานด้วยความรวดเร็ว 
และเป็นธรรม 

คณะกรรมการ
บรหิาร รพ. 

บันทึกข้อความ,หนังสือ
ร้องเรียน 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการเจราจาไกล่เกลี่ยพูดคุยหา
ข้อสรปุกับผูร้ับบริการ / หน่วยงานที่
ร้องเรียน ซึง่หากเจรจาไกล่เกลี่ยไมส่ าเร็จ 
ต้องขอสนบัสนุนการเจรจาไกล่เกลี่ยจาก
หน่วยงานภายนอก 

การตรวจสอบข้อเท็จจรงิที่
เป็นธรรม การด าเนินการ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
การติดตามเรื่องอย่าง
ต่อเนื่อง ตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิได ้

 

เจ้าหน้าที่เจรจา
ไกล่เกลี่ย 

บันทึกข้อความ, หนงัสือ
ร้องเรียน 

 

๖  คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยแจ้งผลการ
ด าเนินการ สรุปเรือ่งและท าบันทึกเสนอ
คณะกรรมการบรหิาร รพ. 

 

 

 

เรื่องที่ได้รบัจากหน่วยงานที่
ตรวจสอบมีข้อเทจ็จริงที่
ถูกต้อง เป็นธรรม เจ้าหน้าที่
มีความเต็มใจในการบริการ  

เจ้าหน้าที่เจรจา
ไกล่เกลี่ย / 
คณะกรรมการ
บรหิาร รพ. 

เอกสารต่างๆทีห่น่วยงาน
ต่างๆ / รายงานสรุปผล
การจัดการข้อร้องเรียน
และเจรจาไกลเ่กลี่ย 

๓ วัน 
ชช่ัว

เสนอผู้อ านวยการ
คณะกรรมการบรหิาร รพ. 

พิจารณา 

ส่งเรื่องต่อคณะกรรมการเจราจา
ไกล่เกลี่ย 

 

๕ วัน 
 

รายงานผลต่อคณะ
กรรมการบรหิารโรงพยาบาล 

 

๓ วัน 
 



ล ำดับท่ี ผังกระบวนกำร/ ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน มำตรฐำน/ คุณภำพงำน ผู้รับผิดชอบ เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 

๗ ตอบกลบัผลการด าเนินการต่อผู้
ร้องเรียน สสจ. ผ่านทางเวปไซด์ และ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 

แจ้งสรุปผลการด าเนินการแก่ผูร้้องเรียน 
และ สสจ.แมฮ่่องสอน ผ่านทางเวปไซด์
โรงพยาบาล และ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของโรงพยาบาล 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการรวดเร็ว 
และเป็นมิตร 

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
งานบรหิาร / 
กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ 

หนังสือแจง้ผลการ
พิจารณา 



ขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน 
ขั้นตอนท่ี ๑  

ผู้ร้องเรียนมาติดต่อหรือหน่วยงานต่างๆส่งเรื่องมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลสบเมย 

ขั้นตอนท่ี ๒  

เจ้าหน้าที่รบัเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งบันทึกข้อร้องเรียนในรปูแบบเอกสาร 

ขั้นตอนท่ี ๓  

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ลงรายงานอบุัติการณ์พร้อมทั้งมอบหมายใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
ทบทวนหารากเหง้าที่แท้จริงของปญัหา 

ขั้นตอนท่ี ๔  

คณะกรรมการบรหิาร รพ. พิจารณาข้อเทจ็จริง พร้อมทัง้มอบหมายให้ คณะกรรมการเจรจาไกลเ่กลี่ย 
พูดคุยกับผูร้ับบรกิาร/หน่วยงานทีร่้องเรียน เพือ่ท าความเข้าใจ ช้ีแจง พร้อมทั้งหาข้อสรุป 

ขั้นตอนท่ี ๕  

คณะกรรมการเจราจาไกล่เกลี่ยพูดคุยหาข้อสรุปกบัผู้รบับริการ / หน่วยงานที่ร้องเรียน ซึ่งหากเจรจา
ไกล่เกลี่ยไมส่ าเร็จ ต้องขอสนับสนุนการเจรจาไกลเ่กลี่ยจากหน่วยงานภายนอก 

ขั้นตอนท่ี ๖  

 คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยแจ้งผลการด าเนินการ สรุปเรือ่งและท าบันทกึเสนอคณะ
กรรมการบรหิาร รพ. 

ขั้นตอนท่ี ๗  

คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยแจ้งสรปุผลการด าเนินการแกผู่้ร้องเรียน และ สสจ.แม่ฮ่องสอน ผ่าน
ทางเวปไซดโ์รงพยาบาล และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล 

 

มำตรฐำนงำนรับเรื่องร้องเรียนและเจรจำไกล่เกลี่ย 

มำตรฐำนด้ำนระยะเวลำ  ใช้เวลาด าเนินการทั้งสิ้นไม่เกิน ๓๐ - ๖๐ วัน 

มำตรฐำนด้ำนคุณภำพ 

 ด าเนินกิจกรรมตามแผน และก าหนดการที่วางไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามระยะเวลา 

 สามารถตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนภายในระยะเวลา และความจ าเป็นส าคัญเร่งด่วน มีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม ตรวจสอบได้  

 

กำรติดตำมและประเมินผล 

 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนและเจราจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติทกุเดือน 



 

 
เอกสารอ้างอิง 

 หนังสือร้องเรียน/ หนังสือจากหน่วยงานที่แจง้เรื่องมาที่โรงพยาบาลให้ด าเนินการ 

 บันทึกข้อความ 

 รายงานอุบัติการณ์  

 เอกสารทบทวนสาเหตุรากเหง้าของปัญหา 

 รายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนและเจรจาไกล่เกลี่ย 

 หนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
 
 


