คูมือ
การบริหารจัดการเรื่องรองเรียน
(Complaint Management
Standard Operation Procedure)

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง
อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน
โทร.054 –761043

1.วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหความคิดเห็น/คํารองเรียนของผูรับบริการไดรับการตอบสนองที่เหมาะสมและนําไปสูการ
ปรับปรุงระบบงานใหดีขึ้น
๒. เพื่อเพิ่มความไวในการรับรูปญหาและเกิดการตอบสนองที่รวดเร็วและเหมาะสม
๓. เพื่อเปนแนวทางขั้นตนในการเจรจาตอรองไกลเกลี่ย เพื่อปองกันการฟองรอง
๔. เพื่อสรางความตระหนักใหแกหนวยงานและเจาหนาที่ไดใสใจและทบทวนขอรองเรียนที่เกิดขึ้นซ้ําๆ
๕. เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการรับเรื่องรองเรียนและดําเนินการจัดการขอรองเรียนไดมีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียน
และดําเนินการจัดการขอรองเรียนที่กําหนดไวอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อใหบุคคลากรหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการดําเนินการจัดการขอรองเรียนของผูรับบริการ
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการแกไขปญหาตามขอรองเรียนที่ไดรับจากชอง
ทางการรองเรียนตางๆโดยกระบวนการและวิธีการดําเนินงานตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน

2.ขอบเขต
รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น แบบแสดงความคิดเห็นหรือแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตอการบริการ หรือ แบบรายงานขอรองเรียนของผูรับบริการ นํามาสูการวิเคราะหขอมูล นําสงใหผูเกี่ยวของ
ดําเนินการตอบสนอง/แกไขขอรองเรียน และนําเขาสูการทบทวนในคณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข

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

• ข อเสนอแนะ หมายถึ ง คํ ารองเพื่ อแจ งให ทราบ หรือแนะนํ า เพื่อ การปรับ ปรุงระบบการ
บริการ สิ่งแวดลอม และอื่นๆ ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
• 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 รองเรียนผานทางเว็บไซต Line หรือชองทางอื่นๆ เชน ผานสื่อ
• การจัดการขอรองเรียน หมายถึง การจัดการในเรื่อง ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น
คําชมเชย การสอบถาม หรือรองขอขอมูล โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไดแก
1.การแตงตั้ง คณะกรรมการจัดการขอรองเรียนและขอชมเชยระดับหนวยงาน
2.การรับขอรองเรียน
3.การพิจารณาจําแนกระดับและจัดการขอรองเรียน

4.การรับและรวบรวมขอรองเรียนจากหนวยงานตางๆ
5.การจัดทํารายงานสรุปผลการจัดการขอรองเรียนรายไตรมาส
6.การกําหนดมาตรการปองกันแกไขปญหาขอรองเรียน
7.การนํามาตรการปองกันแกไขปญหาขอรองเรียนไปปฏิบัติ
• การเจรจาตอรอง ไกลเกลี่ย ขั้นตน หมายถึง การที่ทีมเจรจาตอรองฯ ของหนวยงาน เจรจา
ไกลเกลี่ยเฉพาะหนากอน เมื่อพบเหตุการณที่มีแนวโนมที่จะฟองรองหรือรองเรียน
• คณะกรรมการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหเปน
ผูรับผิดชอบการจัดการขอรองเรียน/ชมเชยของหนวยงาน
• ระดับความรุนแรง แบงเปน 4 ระดับ
ระดับ
1

2

3

4

นิยาม

ขอคิดเห็น ผูรองเรียนไมไดรับความ
ขอเสนอแนะ เดือดรอน แตติดตอมาเพื่อให
ขอเสนอแนะ / ใหขอคิดเห็น /
ชมเชย ในการใหบริการ
ขอรองเรียน ผูรองเรียนไดรับความ
เรื่องเล็ก
เดือดรอน แตมีการพูดคุย
และสามารถแกไขไดโดย
หนวยงานเดียว

ตัวอยางเหตุการณ
การเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ใหบริการและสถานที่ สสอ.

-การรองเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใหบริการของ
เจาหนาที่ในหนวยงาน
-การรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ
การใหบริการ
ขอรองเรียน -ผูรองเรียนไดรับความ
-การรองเรียนเกี่ยวกับ
เรื่องใหญ
เดือดรอน มีการโตแยงเกิดขึ้น ความผิดวินยั รายแรงของ
ไมสามารถแกไขไดโดย
เจาหนาที่
หนวยงานเดียว ตองอาศัยทีม -การรองเรียนความไมโปรงใส
ไกลเกลี่ย และอํานาจ
ของการจัดซื้อจัดจาง
คณะกรรมการบริหารในการ -การรองเรียนผานสื่อสังคม
แกไข
ออนไลน ไดแก เฟสบุค อีเมล
-เรื่องที่สรางความเสื่อมเสียตอ เว็บไซต กระทูตางๆ เปนตน
ชื่อเสียงของ สสอ.
การฟองรอง ผูรองเรียนไดรับความ
-การเรียกรองใหหนวยงาน
เดือดรอน และรองเรียนตอ
ชดเชยคาเสียหายจาการ
สื่อมวลชน หรือผูบังคับบัญชา ใหบริการที่ผดิ พลาด (ม.41)
ระดับจังหวัด หรือมีการ
ฟองรองเกิดขึ้น

เวลาใน
การ
ผูรับผิดชอบ
ตอบสนอง
ไมเกิน 5 หนวยงาน
วันทําการ
ไมเกิน 15 หนวยงาน
วันทําการ

ไมเกิน 30 -ทีมไกลเกลี่ย
วันทําการ -คณะกรรมการ
บริหาร สสอ.

ไมเกิน 60 -ทีมไกลเกลี่ย
วันทําการ -คณะกรรมการ
บริหาร สสอ.
-หนวยงาน
ระดับสูงขึ้นไป
เชน สสจ.

4.นโยบายปฏิบัติ
4.1 จัดตั้งคณะกรรมการรับขอรองเรียน รองทุกข มีหนาที่รับเรื่องราวรองเรียน ฟองรอง บริหารจัดการ
ขอรองเรียน รวมถึงการใหคําปรึกษา แนะนํา ประสานงาน ดําเนินการตรวจสอบขอมูล ขอเท็จจริงเบื้องตน และ
จัดทํารายงานเสนอคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาในการปรับปรุงเชิงระบบตอไป
4.2 จัดตั้งคณะกรรมการเจรจาไกลเกลี่ย โดยมีหนาที่กําหนดนโยบายในการเจรจาไกลเกลี่ยดวยสันติวิธี
กํากับ ติดตามประเมินผล รวมทั้งไกลเกลี่ยกรณีพิพาท/ขอขัดแยง ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน
4.3 กําหนดใหมีชองทางการรับเรื่องรองเรียน ไดแก
-ตูรับเรื่องราวรองเรียน /ขอคิดเห็น
-รองเรียนผานทางจดหมายถึงผูเกี่ยวของ
-รองเรีย นด ว ยตนเอง กรณี ไมมี ห นั งสือรองเรีย น ใหมี การบัน ทึ กรายละเอีย ดการรองเรีย น
พรอมชื่อ นามสกุล ลงลายมือชื่อ พรอมที่อยู เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได
-รองเรียนทางโทรศัพท ใหมีการบันทึกรายละเอียดการรองเรียน พรอมที่อยู เบอรโทรศัพท ที่
สามารถติดตอได
-รองเรียนผานทางอินเตอรเน็ต เชน เฟสบุค อีเมล เว็บไซต กระทูตางๆ เปนตน ใหผูดูแลระบบ
รวบรวมขอมูล
-รองเรียนทางสื่อ สิ่งพิมพ สื่อมวลชน ใหรวบรวมขอมูล
4.4 ใหทุกฝาย / งาน นํามาตรฐานเชิงนโยบาย เรื่อง “การบริหารจัดการขอรองเรียน” ใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติ ควบคุม กํากับ ติดตาม ในหนวยงาน
ระบบการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง
U

รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(๑) การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
ผูอํานวยการหรือหัวหนาของหนวยงาน
1.1 กําหนดสถานที่จัดตั้งศูนย / จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน
1.2 กําหนดหนาที่ของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
1.3 พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อกําหนดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของ
หนวยงาน
1.4 ออก/แจงคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน พรอมทั้งแจงให
บุคลากรภายในหนวยงานทราบเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
U

(๒) การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ
ในแตละวัน เจาหนาที่ฯ ตองดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนที่เขามายังศูนยฯจากชองทาง
ตาง ๆ ดังนี้

( 1) โทรศัพท
(2) รองเรียนกับเจาหนาที่ ณ ศูนยรับเรื่องรองเรียน/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน
(3) หนังสือ/จดหมาย
(4) เว็บบอรด / E-mail ของศูนยรับเรื่องรองเรียน
(5) อื่นๆ เชน กลองรับขอรองเรียน/กลองแสดงความคิดเห็น
(๓) การบันทึกขอรองเรียน
U

เจาหนาที่ฯ
๓.๑ ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ฯ ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน
แบบฟอรม Complaint Form
๓.๒ การกรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน แบบฟอรม Complaint Form ควรถามชื่อ-สกุล หมายเลข
ติดตอกลับของผูรองเรียน เพื่อเปนหลักฐานยืนยัน และปองกันการกลั่นแกลง รวมทั้งเปนประโยชนในการ
แจงขอมูลการดําเนินงานแกไข/ปรับปรุงกลับแกผูรองเรียน

(๔) การวิเคราะหระดับขอรองเรียน
๑.หนวยงาน (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล) จัดตั้งศูนยจัดการขอรองเรียน
ระดับอําเภอ/ตําบล โดยมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน เบอรโทรศัพท/E-mail
๒. บทบาทแตละระดับ
๒.๑ ระดับตําบล
(๑) รับเรื่องจากประชาชนและเปนเรื่องที่เขาเงื่อนไขในการพิจารณารับเรื่องรองเรียน
เบื้องตน
(๒) รวบรวมขอมูลหลักฐานที่เกี่ยวกับประเด็นที่รองเรียน
(๓) สงเรื่อง พิจารณาสงเรื่องใหศูนยจัดการขอรองเรียนระดับอําเภอดําเนินการแกไข
(๔) ดําเนินการใหคําแนะนําเบื้องตน
๒.๒ ระดับอําเภอ
(๑) รับเรื่องจากประชาชนและตําบลและเปนเรื่องที่เขาเงื่อนไขในการพิจารณารับเรื่อง
รองเรียนเบื้องตน
(๒) รวบรวมขอมูลหลักฐานที่เกี่ยวกับประเด็นที่รองเรียน
(๓) ดําเนินการตักเตือน/แนะนําโดยทําเปนลายลักษณอักษร
(๔) ยึด/อายัด กอนดําเนินการใหแจงจังหวัดโดยดวน กรณีดําเนินคดีใหสงเรื่องใหจังหวัด
ดําเนินการ
(๕) แจงเรื่องรองเรียนใหตําบลดําเนินการ

(๕) ระยะเวลาการแกไขปญหาการรองเรียนของผูรับบริการภายในกําหนด ( ตามตัวชี้วัด) มีดังนี้
๕.๑ ภายในเวลา ๑๐ วันทําการ
ไดแก เรื่องรองเรียนที่มีขอมูลครบถวน สามารถตรวจสอบขอเท็จจริงจากฐานขอมูลของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ /โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลได
๕.๒ ภายในเวลา ๓๐ วันทําการ
ไดแก เรื่องรองเรียนที่มีขอมูลไมครบถวน สามารถรวบรวมขอเท็จจริงโดยไมตองทําหลักฐาน
เพิ่มเติม
๕.๓ ภายในเวลา ๖๐ วันทําการ
ไดแก เรื่องรองเรียนที่มีขอมูลไมครบถวน ตองสืบหาขอเท็จจริง
(๖) การนับระยะเวลา ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ปรากฏอยูในเขตขอมูล (field) “วันที่รับ” ของระบบงานบริหาร
เรื่องรองเรียนของแตละหนวยงาน
(๗) การกําหนดวา เรื่องรองเรียนเรื่องใด จะเขาอยูกลุมใดของเกณฑระยะเวลาการแกไขปญหาการรองเรียน ของ
ผูรับบริการนั้นใหหนวยงานที่ดําเนินการเปนผูระบุกลุมลงในหนา “บันทึกขอมูลการรับเรื่องรองเรียน”
ของระบบงานบริหารเรื่องรองเรียน นอกจากนี้เห็นสมควรใหมีการจัดลําดับชั้นความสําคัญของเรื่อง
รองเรียน โดยกําหนดประเภทของเรื่องรองเรียนที่ตองดําเนินการอยางเรงดวนดังนี้
๗.๑ เรื่องรองเรียนที่มีผลกระทบตอประชาชนในวงกวางในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งมีผลตอสุขภาพ
และอาจเปนอันตรายถึงชีวิต
๗.๒ เรื่องรองเรียนที่กอใหเกิดความเขาใจผิด และทําใหเกิดการความไมปลอดภัย
๗.๓ เรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับเรื่องที่เปนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ขอใหผูรับเรื่อง/ผูดําเนินการ เสนอเรื่อง และดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑระยะเวลาการ
แกไขปญหาการรองเรียนของแตละกลุมดวย
การรับเรื่องรองเรียน
๑.ประเด็นที่สามารถรับรองเรียน
- กระทําผิดจรรยาบรรณ และจริยธรรม
- ไมไดรับความสะดวกในการรับบริการ
- พบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่และหนวยงานภายในหนวยงานราชการ
- อื่นๆ
๒. ชองทางการรองเรียนหรือแจงเบาะแส
(1) โทรศัพท
(2) รองเรียนกับเจาหนาที่ ณ ศูนยรับเรื่องรองเรียน/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน
(3) หนังสือ/จดหมาย
(4) เว็บบอรด / E-mail ของศูนยรับเรื่องรองเรียน
(5) อื่นๆ เชน กลองรับขอรองเรียน/กลองแสดงความคิดเห็น

๓.หลักเกณฑการพิจารณากลั่นกรองเรื่องรองเรียนเบื้องตน
1. การรองเรียนที่มีขอมูลไมชัดเจน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาแหลงขอมูลเพิ่มเติมได ใหยุติเรื่อง
เก็บเปนขอมูล และแจงผูรองเรียนทราบถึงเหตุผล กรณีติดตอผูรองเรียนได
2. การรองเรียนที่เกิดจากความเขาใจผิดของผูรองเรียน หรือ เปนเรื่องรองเรียนที่เจาหนาที่ผูรับเรื่อง
รองเรียน สามารถใหขอมูล/ไกลเกลี่ยได ใหยุติเรื่อง และเก็บเปนขอมูล
3. กรณีผูรองเรียนใหขอมูลที่มีเนื้อหาในเชิง “ขอแนะนํา การเสนอแนะ” ไมจัดวาเปนเรื่องรองเรียนที่
ตองดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด (กลุมทาทาย ) โดยใหพิจารณายุติเรื่อง

แผนผังกระบวนการทํางานของระบบการจัดการรองเรียน
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จบ

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดใหเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับ ๑

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕
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๗๐
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แหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล :
( ๑) แบบบันทึกรับเรือ่ งรองเรียนของหนวยงาน
( ๒) แบบรายงานผลการดําเนินงานการรับเรื่องรองเรียน

ผูรับผิดชอบหลัก :
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

หมายเลขติดตอ
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นางสาวพิชญา อายุยืน

นวก.สาธารณสุข
ชํานญการ

091-8592450

๒

นางสาวพัตราภรณ ณะแกว

นวก.สาธารณสุข

091-8514285

๓

นางจรรยา เชื้อหมอ

นวก.สาธารณสุข
ชํานาญการ

098-7474158

๔
๕
๖

พรบ.

