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การปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทกุข์โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
1. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกดิประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ
อย่างสม่ าเสมอ 

2. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 
เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบ าบัดทุกข์ 

บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็ว
ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่งในกรณีการ
ร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพ่ือมิให้ผู้ร้องเรียน
ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน  

 

 
 

 

รับเร่ือง
ร้องเรียน 

1 



         โรงพยาบาลภูเขียวเฉลมิพระเกียรติ  จังหวัดชัยภมู ิ  

 

๓. สถานที่ตั้ง 
ตั้งอยู่ ณ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ    หน้าหมายเลข  201  ชุมแพ – ภูเขียว  บ้านเลขท่ี  149  

หมู่  1   ต าบลผักปัง   อ าเภอ ภูเขียว  จังหวัดชัยภูม ิ
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๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษาด้านสิทธิอันพึงมี พึงได้

ของผู้รับบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือสิทธิอ่ืน ๆของผู้รับบริการ   รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของผู้ป่วยและญาติ  รวมถึงประชาชนทั่วไป   และรับร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

๕. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงพยาบาลภูเขียว

เฉลิมพระเกียรติ มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
๒. เพ่ือให้มัน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้ความคิดเห็น/ค าร้องเรียนของผู้มารับบริการได้รับการตอบสนองและน าไปสู่การปรับปรุง

ระบบงาน 

๖. ค าจ ากัดความ  
“เรื่องร้องเรียน” หมายถึง ค าร้องเรียนจากผู้ปววย าาติ ผู้รับบริการ ทั้งบุคลากรภายนอกและภายใน

หน่วยงาน ที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ 
และแจ้งขอให้ตรวจสอบ แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนการด าเนินการ 

“ข้อเสนอแนะ” หมายถึง ค าร้องเพ่ือแจ้งให้ทราบ หรือแนะน า เพ่ือการปรับปรุงระบบการบริการ 
สิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ ของโรงพยาบาลนาด้วง 

“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ญาติและประชาชนทั่วไป 
“ผู้ร้องเรียน “ หมายถึง ผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรภาครัฐ 

ตลอดจนผู้มาติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น การชมเชย การสอบถามข้อมูล  

“ช่องทางการร้องเรียน “ หมายถึงช่องทางที่สามารถรับเรื่องร้องเรียน ประกอบด้วยตู้รับเรื่องร้องเรียน 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ไลน์ อสม หนังสือถึงรพ. โทรศัพท์ จากเวทีประชาคม เวทีประชุมผู้บริหาร  

“คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน” หมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ชมเชย  ของหน่วยงาน 

 
     ค านิยาม  ระดับความเสี่ยง  แบ่งระดับทางคลินิก  ดังนี้ 

A เหตุการณ์ซึ่งมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน  
B เกิดความคลาดเคลื่อน แต่ไม่ถึงผู้ป่วย  
C เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นกับผู้ป่วย แต่ไม่ท าให้ผู้ป่วยได้รับอันตราย  
D เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นกับผู้ป่วย ต้องเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจว่าไม่เกิดอันตรายกับผู้ป่วย 
E    เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราวและต้องบ าบัดรักษา 

          F  เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราว ต้องนอน โรงพยาบาล  
            หรือนอนโรงพยาบาลนานขึ้น  

 
                G เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายถาวรแก่ผู้ป่วย  
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                H เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายถาวรแก่ผู้ป่วย  
                 I  เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นกับผู้ป่วย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต 
ประเภทข้อร้องเรียน  

1. ข้อร้องเรียนการให้บริการ หมายถึง ข้อไม่พึงพอใจด้านการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล หรือ อื่น 
ๆต้องการให้ผู้ให้บริการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความไม่สะดวกในการรับบริการ ความล่าช้า 
ข้อผิดพลาดในการให้บริการ การเลือกปฏิบัติกับผู้รับบริการ การใช้ค าพูด การดูแลต้อนรับ การควบคุมอารมณ์ของ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น  

2. ข้อร้องเรียนประเภทอ่ืน ๆ หมายถึง ข้อที่ไม่พึงใจในด้านอาคาร สถานที่  สิ่งแวดล้อม  ต้องการให้ผู้
ให้บริการแก้ไขในด้านจัดสถานที่ให้เพียงพอ  จัดที่จอดรถเพ่ิมเติม   เจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใส  ล าเอียง  เลือกพวกพ้อง  
เป็นต้น  
ความรุนแรงข้อร้องเรียน  
            ความรุนแรงข้อร้องเรียน  แบ่งระดับ ออกเป็น 4 ระดับ 

ล าดับ เหตุการณ์ ความรุนแรง 
1 
 

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นิยาม ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติด
ต่อมาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ/ให้ข้อคิดเห็น/ ชมเชยในการบริการ หรือ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบบริการหรือ 
ก่อให้เกิดผลเสียต่อทรัพย์สิน หรือเหตุการณ์ ระดับ A หรือB 

สีเขียว ระดับ1 

2 
 

ข้อร้องเรียนเรื่องเล็ก นิยาม ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน แต่มีการ
พูดคุยกันและสามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ที่มีผลกระทบต่อระบบงานหรือการบริการน้อย (ระบบบริการยังด าเนิน
ต่อไปตามปกติ) หรือก่อให้เกิดความสูญเสีย ต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน 
10,000 บาท)หรือเหตุการณ์ ระดับ หรือเหตุการณ์ระดับ C หรือ D 

สีเหลือง ระดับ2 

3 
 

ข้อร้องเรียนเรื่องใหญ่ นิยาม ความเดือดร้อนมีการโต้แย้งเกิดขึ้น ไม่
สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว ต้องอาศัยทีมไกล่เกลี่ย เรื่องที่สร้าง
ความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ที่ท าให้ระบบงาน
หรือบริการไม่สามารถ ด า เนินการได้ตามปกติ น้อยกว่า 5 วัน หรือ
ก่อให้เกิดความสูญเสีย ต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน 50,000 บาทหรือเหตุการณ์
ระดับ E หรือ F 

สีส้มระดับ3 

4 
 

การฟ้องร้อง นิยาม ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือนร้อน เป็นเหตุการณท์ี่
ก่อให้เกิดการฟ้องร้อง หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ที่ท าให้ระบบงาน
หรือบริการไม่สามารถ ด าเนินการได้ตามปกติ มากกว่า 5 วัน หรือ
ก่อให้เกิดความสูญเสีย ต่อทรัพย์สิน มากกว่า 50,000 บาทหรือ
เหตุการณ์ระดับ  G หรือ H หรือ I 
 

สีแดงระดับ4 
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7. ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการ  ตลอด  24  ชั่วโมง   ร้องเรียนได้ที่ทุกจุดบริการ  ศูนย์บริการเรื่องรับร้องเรียน   

เปิดวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้น วันหยุดที่ทางราชการก าหนด)   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

8. โครงสร้างการบริหารงานการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข ์ 
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9. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน  
9.๑ จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของประชาชน  
9.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์  
9.๓ แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน  

๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ  
ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมี

ข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ เพ่ือประสานหาทางแก้ไขปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ  
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

วันเวลาราชการ ภายใน  1 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์  
http://www.Phukieo.net/
ไลน์/ Face Book 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนทาง อสม./
คณะกรรมการบริหารอ าเภอ 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนทางจดหมาย จ่าหน้า
ซองถึง โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิม
พระเกียรติ บ้านเลขท่ี  146 หมู่ 
1  ต าบล ผักปัง  อ าเภอ ภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ  36110 

ทุกวัน ภายใน 3 วันท าการ  

กล่องรับความคิดเห็น ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

โทรศพัท์สายตรงผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล   หมายเลข  081-
0620-875 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  
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๑๑. การบันทึกข้อร้องเรียน  
๑1.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  
        ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ  
๑1.๒ ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าทีต่้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
        ลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  

๑๒. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ  
๑๒.๑ กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ 
        ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที  
๑๒.๒ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น การขอ  
        หลักฐานใบรับรองแพทย์   ขอข้อมูลผู้ป่วย   เป็นต้น  จัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อ 
        สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๑๒.๓ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ให้ 
         ด าเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไข     
         ปัญหาต่อไป  
๑๒.๔ ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใสใน 
        การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงาน 
        ที่รับผิดชอบ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป  

๑๓. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน  ๕ วันท าการ เพ่ือเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้

แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป  

๑๔. การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ  
๑๔.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุก  6 เดือน  
๑๔.๒ ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือน ามาวิเคราะห์การจัดการข้อ 
        ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา  
        องค์กร ต่อไป  

๑๕. มาตรฐานงาน  
การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด กรณีได้รับเรื่อง

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน 
ท าการ  
๑๖. แบบฟอร์ม  

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้จัดจัดแบบฟอร์มการร้องเรียน/ร้องทุกข์  ไว้ส าหรับบริการตามจุด
ต่างๆ ทัว่ทุกมุมของโรงพยาบาล  และกระจายไปยังเครือข่าย รพ.สต. ทุกแห่ง  ในชื่อ “แบบแสดงความคิดเห็นของผู้
มารับบริการ/ญาติ/เจ้าหน้าที่”  โดยมีทั้งหมด  2  หน้า (ในแผ่นเดียวกัน)  ดังปรากฏ ในภาคผนวก  
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งคณะกรรมการ 

 
 


