
 
 

      

 

  

คู่มือการปฏิบติังาน กระบวนการจดัการ           
เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข ์โรงพยาบาลทุ่งโพธ์ิทะเล 



 
 

ค ำน ำ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546        

ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง         
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ในการให้บริการ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ และระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานในการ
ด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ให้ทุกส่วนราชการมีหลักปฏิบัติในการด าเนินการ เรื่องราวร้องทุกข์เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน เว้นแต่ การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีต้องด าเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการทาง
กฎหมายอื่น 

โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล มีภารกิจหลักในการให้บริการ ดูแลสุขภาพของประชาชน โดยรวม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย จ าเป็นท่ีเจ้าหน้าท่ี   
ของรัฐจะต้องอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จึงมีภารกิจส าคัญในการเป็น
ศูนย์กลางการประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนร้องทุกข์ ในภาพรวม นอกจากนี้ ยังให้
ความส าคัญกับกระบวนการและบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ภายใต้หลักนิติ
ธรรมความเสมอภาค ลดผลกระทบท่ีจะเกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อมได้อย่างมีคุณภาพ 

โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีจะน าไปเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องรวมร้องเรียนร้องทุกข์ ต่อไป 
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หลักกำรและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 
38 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการใดท่ีได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการ
ด้วยกันเกี่ยวกับงานท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการนั้นท่ีจะต้องตอบ
ค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในก าหนดเวลาท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมาย และ
มาตร 41 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการท่ีได้รับค าร้องเรียนร้องทุกข์ เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ 
ราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใดโดยมีข้อมูลลสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าท่ีของ
ส่วนราชการนั้นท่ีจะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไปและในกรณีท่ีมีท่ีอยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้น
ทราบผลการด าเนินการด้วย ท้ังนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วนก็ได้ 
ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปิดเผยช่ือหรือท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ เสนอแนะ
หรือแสดงความคิดเห็น 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ข้อ 18       ได้
ก าหนดให้ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
หรือส่วนราชการ หรือจ าเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปล้ืองทุกข์ มีสิทธิเสนอค าร้องทุกข์
ต่อส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องได้ และข้อ 25 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการได้รับค าร้องทุกข์ต้องตอบแจ้งการรับค าร้อง
ทุกข์ไปยังผู้ร้องทุกข์โดยทางไปรษณีย์ตามสถานท่ีอยู่ ท่ีปรากฎในค าร้องทุกข์หรือกระท าในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนดภายในสิบห้าวันท าการนับต้ังแต่วันท่ีได้
รับค าร้องทุกข์ 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการกับเรื่องราวร้องทุกข์มีความชัดเจนในการปฏิบัติ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์
ทะเล จึงได้จัดต้ังให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขึ้น มีการก าหนดช่องทางในการรับข้อร้องเรียนร้องทุกข์ 
และก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดยให้มีหน้าท่ีจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ ท่ีมาจากช่องทางการรับข้อร้องเรียนร้องทุกข์ต่าง ๆ  
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1.วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้ผู้ถูกละเมิดสิทธิจากการใช้บริการสาธารณสุขมั่นใจในกระบวนการด าเนินงานแก้ไข

ปัญหาเรื่องร้องเรียน 
- เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูล สิทธิประโยชน์ และการรับเรื่องร้องเรียน

ในระบบหลักประกันสุขภาพ 
- เพื่อให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเลมีการ

ปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน 

2. ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดการข้อ
ร้องเรียนร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ต้ังแต่การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องทุกข์จากช่องทาง
ต่าง ๆ การบันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียนร้องทุกข์ การแจ้งกลับผู้ร้องเรียนร้อง
ทุกข์ การประสานผู้ท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงานเพื่อด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุง  

3. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

อัตราการยุติปัญหาได้มากกว่า ร้อยละ 90 

  หลักการค านวณ จ านวนปัญหา/ข้อร้องเรียนท่ีสามารถยุติได้ส าเร็จX100 
จ านวนปัญหา/ข้อร้องเรียนท้ังหมด 

4. ค ำนิยำม 

“เรื่องสอบถาม” เป็นเรื่องท่ีประชาชนติดต่อสอบถามเพื่อขอทราบข้อมูลหรือขอค าปรึกษา
เกี่ยวกับโครงการหลักประกันสุขภาพและโครงการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

– สอบถามเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนท าบัตร 
– สอบถามข้อมูลสิทธิ 
– สอบถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การรับบริการ 
– สอบถามเกี่ยวกับวิธีการรับบริการ 

“เรื่องร้องเรียน” เป็นเรื่องร้องเรียนตาม พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2545 ท่ีเกี่ยวกับ 

– มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข 
– ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร 
– ไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่ก าหนด 
– การถูกเรียกเก็บเงิน 
– ไม่ได้รับค่าเสียหายจากการรักษาภายในระยะเวลาอันสมควร 

“เรื่องร้องทุกข์” เป็นเรื่องท่ีประชาชนเดือดร้อน/เรื่องขอความช่วยเหลืออื่น ๆ ท่ีไม่ใช่เรื่อง
ร้องเรียน ตราพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เช่น 

– การลงทะเบียนและการออกบัตร 
– สิทธิไม่ตรงตามจริง (สิทธิซ้ าซ้อน) 
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– ขอความอนุเคราะห์/ขอความช่วยเหลือ 
– ข้อเสนอแนะ 

“เรื่องบริการ” เป็นเรื่องท่ีประชาชนขอรับบริการ เช่น 
– การลงทะเบียน 
– ขอเอกสารเผยแพร่ 
– การบริการพิมพ์บัตร 

“เรื่องสนเท่ห์” เป็นเรื่องท่ีประชาชนแจ้งปัญหาการเข้ารับบริการโดยไม่ระบุช่ือผู้แจ้ง หรือช่ือ
ของหน่วยบริการ เช่น 

– ผู้ให้บริการแต่งกายไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมในงาน 
– เจ้าหน้าท่ีไม่สนใจให้บริการ นั่งเล่นเกมส์ 

“เรื่องขอรับเงินช่วยเหลือตาม ม 41 
– เป็นเรื่องท่ีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข 
– สามาระยื่นค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือได้ท่ี หน่วยบริการ สสจ. สปสช. 
– โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณาจ่างเงิน ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ 
– ซึ่งมี สปสช. สาขาจังหวัดเป็นเลขานุการ 

5. กำรบริหำรจัดกำรระบบเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยำบำลทุ่งโพธิ์ทะเล มีศูนย์รับ
เร่ืองร้องเรียนตำมมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน 4 ด้ำน คือ 

๑. ด้านกายภาพ 
๒. ด้านบุคลากร 
๓. ด้านการด าเนินงาน 
๔. ด้านระบบข้อมูล 

6. ระยะเวลำในกำรแก้ไขปัญหำเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
จ านวนวันท่ีด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้วเสร็จไม่เกิน 30 วัน่ นับแต่

วันท่ีได้รับเรื่องจากประชาชน และการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ หมายความถึงวันท่ียุติเรื่อง ซึ่งจ าแนกเป็นกรณีท่ี
สามารถยุติได้เอง ให้นับวันท่ียุตืได้ หมาเป็นกรณีท่ีไม่สามารถยุติได้ ให้นับวันท่ีส่งต่อคณะอนุกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานของจังหวัด 

7. กำรต้ังคณะท ำงำนพิจำรณำแก้ไขปัญหำเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการ พิจารณาและไกล่เกล่ียเบื้องต้น 

กรณีเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ท่ีมีความซับซ้อน แต่อาจไม่เข้าข่ายความผิดตามมาตรา 57, 58, และ59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งไมม่ีความจ าเป็นต้องน าเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมกรควบคุม
คุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขของจังหวัด 

8. บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร/เจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๑. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๒. บันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
๓. พิจารณาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เบื้องต้น และประสามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ัง

ภายในภายนอก 
๔. ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง 
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๕. ช้ีแจง/เจรจาไกล่เกล่ีย แก้ไขปัญหา 
๖. ตอบกลับผู้ร้องเรียน 
๗. บันทึกข้อมูลในโปรแกรม 
๘. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับบริการท่ังภายในและภายนอก 
๙. ให้ค าแนะน าเรื่องสิทธิบัตร และขั้นตอนต่าง ๆ ในการให้บริการ 

9. ช่องทำงรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๑. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล 
๒. ทางโทรศัพท์ 055-736120 
๓. ห้องผู้อ านวยการ 
๔. จดหมาย, ตู้รับความคิดเห็น, หน่วยงานภายในโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล, เจ้าหน้าท่ี 
๕. ส่ือต่าง ๆ และเว็บไซน์ โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล http://thungpho-kph.com/ 
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