คูมือการบริหารจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาพะยอม อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง

๑.วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหความคิดเห็น/คํารองเรียนของผูรับบริการไดรบั การตอบสนองที่เหมาะสมและนําไปสูการ
ปรับปรุงระบบงานใหดีขึ้น
๒. เพื่อเพิ่มความไวในการรับรูปญ
 หาและเกิดการตอบสนองที่รวดเร็วและเหมาะสม
๓. เพื่อเปนแนวทางขั้นตนในการเจรจาตอรองไกลเกลี่ย เพื่อปองกันการฟองรอง
๔. เพื่อสรางความตระหนักใหแกหนวยงานและเจาหนาที่ไดใสใจและทบทวนขอรองเรียนที่เกิดขึ้นซ้ําๆ
๕. เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการรับเรื่องรองเรียนและดําเนินการจัดการขอรองเรียนไดมีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียน
และดําเนินการจัดการขอรองเรียนที่กําหนดไวอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อใหบุคคลากรหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการดําเนินการจัดการขอรองเรียนของผูรับบริการ
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการแกไขปญหาตามขอรองเรียนที่ไดรับจากชอง
ทางการรองเรียนตางๆโดยกระบวนการและวิธีการดําเนินงานตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน

๒.ขอบเขต
รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น แบบแสดงความคิดเห็นหรือแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตอการบริการ หรือ แบบรายงานขอรองเรียนของผูรับบริการ นํา มาสูการวิเคราะหขอมูล นําสงใหผูเกี่ยวของ
ดําเนินการตอบสนอง/แกไขขอรองเรียน และนําเขาสูการทบทวนในคณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข
และกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

๓.คําจํากัดความ
 เรื่องรองเรียน หมายถึง คํารองเรียนจากผูปวย ญาติ ผูรับบริการ ทั้งบุคลากรภายนอกและภายใน
หนวยงาน ที่ไมไดรับการตอบสนองความตองการหรือความคาดหวัง ทําใหเกิดความไมพึงพอใจ และแจงขอให
ตรวจสอบ แกไข หรือปรับเปลี่ยนการดําเนินการ

 ขอเสนอแนะ หมายถึง คํารองเพื่อแจงใหทราบ หรือแนะนํา เพื่อการปรับปรุงระบบการบริการ
สิ่งแวดลอม และอื่นๆ ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
 ผูรองเรียน หมายถึง ผูปวย ญาติ ผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป องคกรภาครัฐ เอกชน ผูมีสวน
ไดสวนเสีย ตลอดจนผูมาติดตอ ผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/การให
ขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/ การชมเชย/การสอบถาม หรือรองขอขอมูล
 ช อ งทางการรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย น หมายถึ ง ช อ งทางที่ ส ามารถรั บ /ส ง เรื่ อ งร อ งเรี ย นได
ประกอบดวยตูรับเรื่องรองเรียน ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข งานประชาสัมพันธ หนังสือถึงผูอํานวยการ
รองเรียนดวยตนเอง Line หรือชองทางอื่นๆ

 การจัดการขอรองเรียน หมายถึง การจัดการในเรื่อง ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็ น
การสอบถาม หรือรองขอขอมูล โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไดแก
๑.การแตงตั้ง คณะกรรมการจัดการขอรองเรียนระดับหนวยงานอําเภอ
๒.การรับขอรองเรียน
๓.การพิจารณาจําแนกระดับและจัดการขอรองเรียน
๔.การรับและรวบรวมขอรองเรียนจากหนวยงานตางๆ
๕.การจัดทํารายงานสรุปผลการจัดการขอรองเรียนรายไตรมาส
๖. การกําหนดมาตรการปองกันแกไขปญหาขอรองเรียน
๗. การนํามาตรการปองกันแกไขปญหาขอรองเรียนไปปฏิบัติ
 การเจรจาตอรอง ไกลเกลี่ย ขั้นตน หมายถึง การที่ทีมเจรจาตอรองฯ ของหนวยงาน เจรจา
ไกลเกลี่ยเฉพาะหนากอน เมื่อพบเหตุการณที่มีแนวโนมที่จะฟองรองหรือรองเรียน
 คณะกรรมการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหเปน
ผูรับผิดชอบการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
 ระดับความรุนแรง แบงเปน ๔ ระดับ
เวลาใน
การ
ผูรับผิดชอบ
ตอบสนอง
ขอคิดเห็น ผูรองเรียนไมไดรบั ความ
การเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ไมเกิน ๕ หนวยงาน
ขอเสนอแนะ เดือดรอน แตติดตอมาเพื่อให ใหบริการและสถานที่ รพ.สต./ วันทําการ
ขอเสนอแนะ / ใหขอ คิดเห็น / สสอ.
ในการใหบริการ
ขอรองเรียน ผูรองเรียนไดรับความ
-การรองเรียนเกี่ยวกับ
ไมเกิน ๑๕ หนวยงาน
เรื่องเล็ก
เดือดรอน แตมีการพูดคุย
พฤติกรรมการใหบริการของ วันทําการ
และสามารถแกไขไดโดย
เจาหนาที่ในหนวยงาน
หนวยงานเดียว
-การรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ
การใหบริการ
ขอรองเรียน -ผูรอ งเรียนไดรบั ความ
-การรองเรียนเกี่ยวกับ
ไมเกิน ๓๐ -ทีมไกลเกลี่ย
เรื่องใหญ
เดือดรอน มีการโตแยงเกิดขึ้น ความผิดวินยั รายแรงของ
วันทําการ -คณะกรรมการ
ไมสามารถแกไขไดโดย
เจาหนาที่
บริหาร รพ.สต.
หนวยงานเดียว ตองอาศัยทีม -การรองเรียนความไมโปรงใส
ไกลเกลี่ย และอํานาจ
ของการจัดซือ้ จัดจาง
คณะกรรมการบริหารในการ -การรองเรียนผานสื่อสังคม
แกไข
ออนไลน ไดแก เฟสบุค อีเมล
-เรื่องที่สรางความเสื่อมเสียตอ เว็บไซต กระทูตางๆ เปนตน
ชือ่ เสียงของ รพ.สต.
การฟองรอง ผูรองเรียนไดรับความ
-การเรียกรองใหหนวยงาน
ไมเกิน ๖๐ -ทีมไกลเกลี่ย
เดือดรอน และรองเรียนตอ
ชดเชยคาเสียหายจาการ
วันทําการ -คณะกรรมการ
สื่อมวลชน หรือผูบังคับบัญชา ใหบริการที่ผิดพลาด (ม.๔๑)
บริหาร รพ.สต.
ระดับจังหวัด หรือมีการ
-หนวยงาน
ฟองรองเกิดขึ้น
ระดับสูงขึ้นไป
เชน สสอ./สสจ.

ระดับ
๑

๒

๓

๔

นิยาม

ตัวอยางเหตุการณ

๔.ชองทางการรองเรียนหรือแจงเบาะแส
(๑) โทรศัพท หมายเลข ๐๗๔-๖๗๓-๗๑๓
(๒) รองเรียนกับเจาหนาที่ ณ ศูนยรับเรื่องรองเรียน/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอปาพะยอม
(๓) หนังสือ/จดหมาย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาพะยอม เลขที่ ๑ หมูที่ ๒ ตําบลปาพะยอม
อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง ๙๓๒๑๐
(๔) อื่นๆ เชน กลองรับขอรองเรียน/กลองแสดงความคิดเห็น /Social Media
๕.ขั้นตอนการปฏิบัติ
๕.๑ กรณีรองเรีย น/รอ งทุ กขผา นทางไปรษณีย เมื่อรับ เรื่อ งรองเรียนแลวให เ จา หนา ที่ผูรับ ผิดชอบ
ดําเนินการรับหนังสือเขาระบบสารบรรณ
- เสนอเรื่องรองเรียน/รองทุกข ใหสาธารณสุขอําเภอรับทราบ พิจารณาสั่งการ ภายใน ๑ – ๒ วัน
- แจงการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขใหผูรองทาบภายใน ๑๐ วัน
ภายใน ๕ วัน

- ดําเนินการตรวจสอบขอมูล ขอเท็จจริงเบื้องตน และจัดทํารายงานเสนอสาธารณสุขอําเภอทราบ

- กรณีมีมูลตามเรื่องที่รองเรียน ใหเสนอสาธารณสุขอําเภอรับทราบเพื่อดําเนินการระเบียบหรือ
กฎหมาย และรายงานใหผูบังคับบัญชาในระดับ สูงขึ้นไปตอไป กรณีไมมีมูล ใหยุติขอรองเรียน ละรายงานให
สาธารณสุขอําเภอรับทราบตอไป
- ดําเนินการแจงผูรองเรียน/รองทุกข ทราบเปนหนังสือ ภายใน ๓ วัน
๕.๒ กรณีรองเรียน/รองทุกขดวยตัวเอง /ผานทางอินเตอรเน็ต
- รองเรียนดวยวาจา กรณีไมมีหนังสือรองเรียน ใหมีการบันทึกรายละเอียดการรองเรียน พรอม
ชื่อ นามสกุล ลงลายมือชื่อ พรอมที่อยู เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได
- รองเรียนผานทางอินเตอรเน็ต เชน เฟสบุค อีเมล เว็บไซต กระทูตางๆ เปนตน ใหผูดูแลระบบ
รวบรวมขอมูล
- รองเรียนทางสื่อ สิ่งพิมพ สื่อมวลชน ใหรวบรวมขอมูล
- เสนอเรื่องรองเรียน/รองทุกข ใหสาธารณสุขอําเภอรับทราบ พิจารณาสั่งการ ภายใน ๑ – ๒
วัน
- ดําเนินการตรวจสอบขอมูล ขอเท็จจริงเบื้องตน และจัดทํารายงานเสนอสาธารณสุขอําเภอ
ทราบภายใน ๕ วัน
- กรณีมีมูลตามเรื่องที่รองเรียน ใหเสนอสาธารณสุขอําเภอรับทราบเพื่อดําเนินการระเบียบ
หรือกฎหมาย และรายงานใหผูบังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไปตอไป กรณีไมมีมูล ใหยุติขอรองเรียน ละรายงานให
สาธารณสุขอําเภอรับทราบตอไป

- ดําเนินการแจงผูรองเรียน/รองทุกข ทราบเปนหนังสือ ภายใน ๓ วัน
๕.๓ กรณี รองเรียนทางโทรศัพท ใหมีการบันทึกรายละเอียดการรองเรียน พรอมที่อยู เบอรโทรศัพท ที่
สามารถติดตอได
- เสนอเรื่องรองเรียน/รองทุกข ใหสาธารณสุขอําเภอรับทราบ พิจารณาสั่งการ ภายใน ๑ – ๒
วัน
- ดําเนินการตรวจสอบขอมูล ขอเท็จจริงเบื้องตน และจัดทํารายงานเสนอสาธารณสุขอําเภอ
ทราบภายใน ๕ วัน
- กรณีมีมูลตามเรื่องที่รองเรียน ใหเสนอสาธารณสุขอําเภอรับทราบเพื่อดําเนินการระเบียบ
หรือกฎหมาย และรายงานใหผูบังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไปตอไป กรณีไมมีมูล ใหยุติขอรองเรียน ละรายงานให
สาธารณสุขอําเภอรับทราบตอไป
- ดําเนินการแจงผูรองเรียน/รองทุกข ทราบเปนหนังสือ ภายใน ๓ วัน
๖.ผูรับผิดชอบ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาพะยอม อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง

