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คํานํา 
 

 คูมือการจัดการขอรองเรียนทางเว็บไซตฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางการดําเนินการจัดการขอ
รองเรียนของโรงพยาบาลนครพิงค เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการรับเรื่องรองเรียนและดําเนินการจัดการขอ
รองเรียนของโรงพยาบาลนครพิงค ไดมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกําหนด 
ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียนและดําเนินการจัดการขอรองเรียน ใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการแกไขปญหาตามขอรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนทางเว็บไซตโดย
กระบวนการและวิธีดําเนินงานที่สอดคลองกับเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
และหลักเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐและใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการแกไขปญหาตามขอรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ
โดยกระบวนการและวิธีการดําเนินงานตองเปนไปในทิศทางเดียวกันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560  หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 41(2) บุคคลยอมมีสิทธิ เสนอเรื่องราวรองทุกข 
ตอหนวยงานของรัฐ และไดรับแจงผลการพิจารณาโดยรวดเร็วและพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 7  การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน มาตรา 38  เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอจากประชาชน หรือจากสวนราชการ
ดวยกัน เกี่ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบ
คําถามหรือแจงการดําเนินการใหรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ 
อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร ใหเปนหนาที่ของสวน
ราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไปและในกรณีที่มีท่ีอยูของบุคคลนั้น ใหแจงบุคคลนั้นทราบผล
การดําเนินการดวย ทั้งนี้ อาจแจงใหทราบผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการดวยก็ได  ใน
กรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ มิใหเปดเผยชื่อหรือที่อยูของผูรองเรียน เสนอแนะ หรือแสดง
ความคิดเห็น 
    โรงพยาบาลนครพิงคใหความสําคัญในการรับฟง ขอรองเรียนจากผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ประชาชน 
รวมถึงการแจงเบาะแสการรองเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติงาน หรือการใหบริการของ
เจาหนาที่ภายในหนวยงาน ซึ่งถือเปนระบบที่สําคัญในการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 
เนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูมารับบริการมีชองทางที่จะรองเรียนการใหบริการ หรือ 
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ซึ่งจะสงผลใหเจาหนาที่มีความตระหนักและปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา ไม
เลือกปฏิบัติตอผูรับบริการรายใดรายหนึ่ง คูมือปฏิบัติงานฯฉบับนี้ประกอบดวยรายละเอียดการจัดการเรื่อง
รองเรียน วิธีการดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน จะแบงแตละขั้นตอนตามกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 
ตั้งแตชองทางการรับเรื่องรองเรียน การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และการรายงานสรุปผลการดําเนินการ
จัดการเรื่องรองเรียน  
ดังนั้นการมีระบบการจัดการเรื่องรองเรียนตางๆ จึงถือวาเปนการสงเสริมความโปรงใสใหหนวยงานไดอีกวิธี
หนึ่ง  รวมถึงจะเปนการเปนการเปดโอกาสใหผูมารับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถสะทอนการ
ปฏิบัติงาน และการใหบริการของเจาหนาที่ไดอีกทางหนึ่ง 
 
 
 
 



สารบัญ 
เร่ือง           หนา 
คํานํา 
สารบัญ 
หลักการและเหตุผล         ๑ 
วัตถุประสงค          ๑  
ขอบเขต           ๑ 
สถานที่ตั้ง          ๒ 
หนาที่ความรับผิดชอบ         ๒ 
กรอบแนวทางการจัดการเรื่องรองเรียน       ๓ 
-ประเภทเรื่องรองเรียน         ๓ 
-คณะทํางาน          ๓ 
-ชองทางการรับเรื่องรองเรียน        ๓  
Work Flow การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนและจัดการขอรองเรียนทาง Web site  ๕ 
WORK  Flow การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนและการจัดการขอรองเรียน   ๖ 
ทางไปรษณีย หรือจดหมาย 
Flow การเก็บขอมูลตูรับขอรองเรียน       ๗ 
แผนผัง ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข     ๙ 
แนวทางในการกํากับติดตาม(ติดตามและประเมินผล)              ๑๐ 
ขั้นตอนในการดําเนินงานเรื่องรองเรียน       ๑๐ 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑๐ 
แนวทางในการกํากับติดตาม        ๑๒ 
คํานิยาม           ๑๒ 
ประเภทเรื่องรองเรียน/รองทุกข        ๑๓  
ระดับความรุนแรง ความเสี่ยง Clinical       ๑๔ 
ระดับความรุนแรง ความเสี่ยงNon Clinical                ๑๕ 
หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน         ๑๕ 
ชองทางการติดตอ/ชองทางในการแจงเรื่องรองเรียน/การตอบกลับ    ๑๖ 
การวิเคราะหขอรองเรียน         ๑๖ 
Flow chart ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน     ๑๗ 
Work flow การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนและจัดการขอรองเรียน ทาง Web site  ๑๘ 
Work flow การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนและการจัดการขอรองเรียน   ๑๙ 
ทางไปรษณีย หรือจดหมาย 
การบันทึกขอรองเรียน         ๒๐ 
การตอบกลับขอรองเรียน         ๒๐ 
ประเด็นที่รับขอรองเรียน         ๒๐ 
การติดตามแกไขปญหาเรื่องรองเรียน       ๒๑ 
มาตรฐานงาน          ๒๑ 



เอกสารทีเกี่ยวของ         ๒๑ 
การติดตามและประเมินผล        ๒๑ 
ภาคผนวก           
บันทึกขอความ          ๒๒ 
แบบตอบกลับแนวทางการปรับปรุง แกไข       ๒๓ 
รายงานเรื่องรองเรื่องทางเว็บไซต        ๒๔ 
แบบเสนอความคิดเห็นของผูรับบริการ       ๒๕ 
ใบแจงเพ่ือทบทวนอุบัติการณ/ความเสี่ยง       ๒๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑ 

 

ความเปนมา/หลักการและเหตุผล/กระบวนการและแนวทางการจัดการเร่ืองรองเรียน 
     หลักการและเหตุผล  
 ดวยโรงพยาบาลนครพิงค เปนหนวยงานของรัฐ มีหนาที่ใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยใหความสําคัญกับผูรับบริการ รวมทั้งมุงเนนในบุคลากร
โรงพยาบาลปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได โรงพยาบาลนครพิงค ไดจัดใหมีระบบ
การจัดการเรื่องรองเรียนของหนวยงานขึ้น เพื่อแสดงออกถึงการดําเนินงานใหบริการทางการแพทยที่มีความ
โปรงใส ตรวจสอบได การดําเนินการ ไดกําหนดขั้นตอน และกรอบเวลาในการตอบสนองขอรองเรียนให
สอดคลองกับเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ Pubiic Sector Management Quality 
Award : (PMQA) ไดพัฒนาเครื่องมือเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความ
ตระหนักใหหนวยงานภาครัฐดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรมเรียกวา การประเมินคุณธรรมความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) 
ปงบประมาณ 2561 กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดเปาหมายในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงาน โดยกําหนดใหประเมินหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสวนภูมิภาคแยกกัน คือ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ ดังนั้นโรงพยาบาลนครพิงคจึงปรับปรุงระบบการจัดการขอรองเรียน เพื่อใหสอดคลอง และเปนไปตาม
หลักเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
     วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหการดําเนินการจัดการขอรองเรียนของในโรงพยาบาลนครพิงคมีการปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน
อยางเปนระบบมีขั้นตอนมีแนวทางปฏิบัติและสรางความเขาใจในวิธีการบริหารจัดการขอรองเรียนชองทางการ
รับเรื่องรองเรียนและการประสานงานผูที่เก่ียวของกับผูรับบริการ 
2. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลนครพิงค สอดคลองกับเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ Public Sector Management Quality Award :PMQA และหลักเกณฑการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA) 
3. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนที่กําหนด
ไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายของโรงพยาบาลนครพิงค 
4. เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับความเห็นขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนตางๆ มีกระบวนการที่ชัดเจน 
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม สุจริต โปรงใส 
5. กําหนดชองทางที่ปลอดภัยและเปนความลับในการแจงขอรองเรียน เพื่อปกปอง ผูแจงเรื่องรองเรียนให
สามารถใหขอมูลในเรื่องที่ตนเปนกังวลไดอยางมั่นใจ 
6. เพื่อใหการดําเนินงานเรื่องรองเรียน มีการดําเนินการอยางเปนระบบมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน 
ขอบเขต 
1. การบันทึกขอรองเรียน 
2. การแจงกลับผูรองเรียนจากชองทาง 
3. การประสานผูที่เกี่ยวของในหนวยงาน เพื่อดําเนินการแกไข/ปรับปรุง 
4. การประสานศูนยรับขอรองเรียนในโรงพยาบาล 
5. การติดตามผลการแกไข/ปรับปรุง เพื่อแจงกลับใหผูรองเรียนทราบและรายงาน ผลการจัดการขอรองเรียน
ใหผูบริหารรับทราบ 



๒ 

 

 
สถานที่ตั้ง  
โรงพยาบาลนครพิงค 159 หมู 10 ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180 โทร. 053. 
999200 
หนาที่ความรับผิดชอบ 
1. บริการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ขอความเปนธรรม ขอความชวยเหลือ ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น  
คําชมเชย และเบาะแสการทุจริตการปฏิบัติหนาที่อันมิชอบของเจาหนาที ่
2. การจัดการขอรองเรียน 
3. ลงทะเบียนขอมูลเรื่องรองเรียน 
4. ประสานหนวยงานที่ไดรับขอรองเรียน 
5. ติดตอกลับผูรองเรียนทางชองทาง 
ผูรับผิดชอบเจาหนาที่ รับเรื่องรองเรียน มีหนาที่ 
1. บริการรับเรื่องรองเรียน 
2. ลงขอมูลรับเรื่องรองเรียน 
3. ประสานงานขอขอมูลหนวยงานที่เกี่ยวของ 
4. ประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของกับขอรองเรียน 
5. ประสานติดตอผูรับบริการที่สงเรื่องรองเรียน 
บุคคลที่เกี่ยวของ 
1.ผูแจงเรื่องรองเรียน (Whistle Blower) 
2.ผูรับเรื่องรองเรียน (Report receiver) 
3.ผูประสานงานเรื่องรองเรียน ( Case Coordinator) 
4.ผูถูกรองเรียน (Subject of a Report) 
5.ผูใหความรวมมือในการตรวจสอบเรื่องรองเรียน(Investigation Participant) 
6.กรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง (Investigation Committee) 
คณะกรรมการการจัดการขอรองเรียนมีหนาที ่
1.วางแผน/กําหนดแนวทางการรับเรื่องรองเรียน/ขอเสนแนะ/รองทุกข/คําชื่นชมของโรงพยาบาลนครพิงค ให
ครอบคลุม 
2.ดําเนินการวิเคราะหรายละเอียดขอรองเรียน/ขอเสนแนะ/รองทุกข/คําชื่นชม 
3.ติดตามและประเมินผลขอรองเรียน/ขอเสนแนะ/รองทุกข/คําชื่นชม 
4.ดําเนินการแกไขปรับปรุงขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ/รองทุกข/คําชื่นชม 
5.รวบรวมขอมูลขอเสนอผูบริหาร 
หนาที่ของผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน 
1. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการเรื่องรองเรียน มีหนาที่ในการกลั่นกรองเรื่องรองเรียน  ลงขอมูลเรื่องรองเรียน
ประสานงาน สงเรื่องรองเรียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการตรวจสอบ พรอมสรุปรายงานผลการ
ตรวจสอบและติดตามผลการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน 
2. เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ มีหนาที่ในการใหความรวมมือในการตรวจสอบและแกไขปญหาพรอมทั้งแจงผลใหผู
รองเรียนทราบ และรายงานผลการดําเนินการมายังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องการจัดการเรื่องรองเรียนเพื่อ
รายงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและรายงานใหผูบังคับบัญชารับทราบ 
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กรอบแนวทางการจัดการเรื่องรองเรียนของโรงพยาบาลนครพิงค 
1.ประเภทเรื่องรองเรียน 
1.1 เรื่องรองเรียนทั่วไป กรณีท่ัวไป 
1.2 เรื่องรองเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.คณะทํางาน 
2.1 คณะกรรมการบริหารจัดการขอเสนแนะ/รองทุกข/รองเรียน/คําชื่นชม โรงพยาบาลนครพิงค 
ตามคําสั่งโรงพยาบาลนครพิงคที่ ๔๗ / ๒๕๖๓ 
2.2 คณะกรรมการไกลเกลี่ย ตามคําสั่งโรงพยาบาล ที่ 13/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 
3.ชองทางในการรับเรื่องรองเรียน 
3.1 ผานหมายเลขโทรศัพทโรงพยาบาลนครพิงค 
3.2 ผานทางโทรสารโรงพยาบาลนครพิงค 
3.3 ผานระบบไปรษณีย : โรงพยาบาลนครพิงค 159 หมู 10 ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  
50180 
3.4 ผานตูรับความคิดเห็นภายในโรงพยาบาลนครพิงค 
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3.5 ผานระบบเว็บไซตรับเรื่องรองเรียน 
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Work Flow การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนและจัดการขอรองเรียนทาง Web site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อธิบายสัญลักษณ 
เริ่มตน/สิ้นสุดพิจารณาดําเนินการ 

เจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอรผูดูแลระบบ 

หัวหนากลุมภารกิจ 
ดานพัฒนาระบบบริการและ 

สนับสนุนบริการสุขภาพ 

มอบเรื่องรองเรียนใหเจาหนาที่ศูนยคุณภาพ/ 
ผูรับผิดชอบประสานงานผูเกี่ยวของ/สําเนาขอมูลสง
มอบผูเกี่ยวของ 

มีมูล ไมมีมูล 

เจาหนาที่ศูนยคุณภาพติดตอกลับ 
ผูรองเรียนทางโทรศัพท/E-mail เจาหนาที่ศูนยคุณภาพติดตอกลับ 

ผูรองเรียนทางโทรศัพท/E-mail/แจงผล
การรับเรื่องรองเรียนและยุติเรื่อง 

เจาหนาที่ศูนยคุณภาพประสานงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ รับรายงานผลการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง 

สรุปสงหัวหนากลุมภารกิจดาน
พัฒนาระบบบริการและ 
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

สรุปสงหัวหนากลุมภารกิจ 
ดานพัฒนาระบบบริการและ 

สนับสนุนบริการสุขภาพ 

เจาหนาที่ศูนยคุณภาพติดตอกลับ 
ผูรองเรียนทางโทรศัพท/E-mail 

มีการรองเรียนจากผูรับบริการ 
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อธิบายสัญลักษณ 
เริ่มตน/สิ้นสุดพิจารณาดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WORK  FLOWการดําเนินการรับเร่ืองรองเรียนและการจัดการขอรองเรียน 
ทางไปรษณีย หรือจดหมาย 

 

มีเอกสารรองเรียนทางไปรษณีย หรือจดหมาย 

เจาหนาที่ลงรับเรื่องรองเรียนและนําเสนอเรื่องรองเรียน
ผูบริหารเพื่อพิจารณา 

ผูอํานวยการ ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

ผูบริหารพิจารณามอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
พิจารณาดําเนินการ 
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FLOW การเก็บขอมูลตูรับขอรองเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภายใน 1 วัน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เปดตูรับขอรองเรียนทุก 7 วัน 

พฤติกรรมบริการ 

หนวยงานที่ถูกรองเรียน 

กรรมการตูรับขอรองเรียน 
 

ลงทะเบียนภายใน  1 วัน 
 

 

แยกขอมูลขอรองเรียนแตละ
ประเภทภายใน  1 วัน 

 

ระบบบริการ 
 

สถานที่ 
 

สิ่งแวดลอม 
 

อื่นๆ 

คณะกรรมการความเสี่ยง 
(ความเสี่ยงระดับ E-I) 

 

คณะกรรมการบริหารจัดการ
ขอเสนอแนะรองทุกข/รองเรียน                                                       
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3.6 ผานงานประกันสุขภาพหมายเลข 2 อาคาร 2 
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แผนผัง ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข 
งานประกันสุขภาพ (หองหมายเลข 2)อาคาร2 

 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
   
 
 
 
 
อธิบายสัญลักษณ 
                 เริ่มตน/สิ้นสุด                พิจารณา                 ดําเนินการ 
 

ผูรองเรียน/รองทุกข 

รองเรียนทีง่านประกันสุขภาพ 
(หองหมายเลข 1) 

 

เจาหนาที่งานประกันสุขภาพ รับฟงเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 

  

หัวหนางานประกัน
สุขภาพ พิจารณาเรื่อง

รองเรียน/รองทกุข 

       เจาหนาที่งานประกันสุขภาพ สรุปรายงานเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข รายงานผูบังคับบัญชาตามข้ันตอน 

ตรวจสอบความครบถวนโดยหัวหนางานประกันสุขภาพ 

ประสานผูเกี่ยวของ 
และแจงผูรองเรียน 

รับทราบความคืบหนา 

ไมสามารถยุติเรื่องรองเรียนได 
รายงานผูบังคับบัญชาตาม

ขั้นตอน 

       เจาหนาที่งานประกันสุขภาพ ติดตามแนวทางการ
แกไขเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากหนวยงานที่ถูกรองเรียน 
เสนอตอประธานคณะกรรมการความเสี่ยงรพ.นครพิงค 
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- รองเรียนทางเว็บไซต/สื่อ Online  
- รองเรียนทางตูรับขอรองเรียนภายในโรงพยาบาลนครพิงค 
- รองเรียนผานหมายเลขโทรศัพท  
- รองเรียนหอง งานประกันสุขภาพหมายเลข 2 อาคาร 2 
- หนังสือหรือจดหมายผานระบบไปรษณีย  
- หอผูปวย/หนวยงาน 
- หนวยงานภายนอก 

 
 
4. แนวทางกํากับติดตาม 
 คณะกรรมการดําเนินงานรับเรื่องรองเรียนรองทุกขเจรจาไกลเกลี่ยและคณะกรรมการจัดการขอ
รองเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทําการรวบรวมการดําเนินงานขอมูลการรองเรียน รายงานการ
ดําเนินงานตอผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค และอนุมัติเผยแพรสรุปผลการดําเนินงาน โดยใชแบบฟอรม
การเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตโรงพยาบาลนครพิงค ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
 
5.ขั้นตอนในการดําเนินงานเรื่องรองเรียน 
5.1 กรณีท่ัวไป ดําเนินการตามคูมือปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนทั่วไป 
5.2 กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดําเนินการตาม คูมือปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORK  FLOWการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนและการจัดการขอรองเรียน 

มีการรองเรียนจากผูรับบริการ 

พิจารณาขอรองเรียน แยกประเภทปญหา จําแนกระดับความรุนแรง 

A B C D 
15 วัน 

E F 
7 วัน 

G H I 
ทันที 

ตรวจสอบขอเท็จจริง,คนประวัติการรักษา,ตรวจสอบสิทธิ 

ไกลเกลี่ยเบื้องตนได ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ตอบสนอง/แกไขปญหาไกลเกลี่ย
เบื�องตน้ 

ไกลเกลี่ยเบื้องตนไมได 
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ทางโทรศัพท 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน/เจาหนาที่ศนูยคอมพิวเตอรผูดูแลระบบ/ธุรการ 
 

ลงทะเบียนรบั/ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ 

ยุติเรื่อง 

ตูไปรษณีย, บัตรสนเทห 

เว็บไซตโรงพยาบาลนครพิงค 
http://www.nkp-hospital.go.th 

ดวยตนเอง 

ไมยุตเิรื่อง 

สิ้นสุดการดาํเนินการ  
รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

รายงานผลผูรอง 

ดําเนินการตามระเบยีบ 
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แนวทางในการกํากับติดตาม 
คณะกรรมการบริหารจัดการขอเสนอแนะ/รองทุกข/รองเรียน/คําชื่นชม ทําการรวบรวมการดําเนินงานขอมูล
การรองเรียน รายงานการดําเนินงานตอผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค และขออนุมัติเผยแพรสรุปผลการ
ดําเนินงาน โดยใชแบบฟอรมการเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตโรงพยาบาลนครพิงค ซึ่งประกอบดวยขอมูล
ดังตอไปนี ้
-รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนทั่วไป ปญหาและอุปสรรคและแนวทางแกไข 
-รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนทุจริตและพฤติมิชอบ ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 
-หากไมปรากฏเรื่องรองเรียนอยางใดอยางหนึ่ง ใหมีการรายงานวา ไมมีเรื่องรองเรียน ดังกลาว และนํา
หลักฐานนั้นเผยแพรบนเว็บไซตใหสาธารณชนทราบ 
คําจํากัดความ 
การจัดการขอรองเรียน มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ขอรองเรียน/รองทุกข/  
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย ชื่นชม/การสอบถามหรือขอขอมูล ผูรองเรียนประชาชนที่ทั่วไปที่มารับ
บริการโรงพยาบาลนครพิงค และติดตอมายังชองทางรับเรื่องรองเรียนของโรงพยาบาล 
ชองทางการรับเรื่องรองเรียน   หมายถึง ชองทางท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียนทุกชองทาง 
ขั้นตอน/กระจัดการเรื่องรองเรียน   มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องรองเรียน/รองทุกข/
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล 
เจาหนาที่ หมายถึง คณะกรรมการบริหารจัดการขอเสนอแนะ/รองทุกข/รองเรียน /คําชื่นชม  
โรงพยาบาลนครพิงค 
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ประเภทเรื่องรองเรียน 
ประเภท นิยาม ตัวอยางเปน

รูปธรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดขอบ 

1 ขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ คํา
ชมเชย สอบถาม/รอง
ขอขอมูล 
 แจงเบาะแส 

ผูรองเรียนไมไดรับ
ความเดือดรอนแต
ติดตอมาเพื่อให
ขอเสนอแนะ/ 
ใหขอคิดเห็น/ชมเชย 
/แจงเบาะแส/
สอบถามหรือรองขอ
ขอมูลจากโรงพยาบาล
นครพิงค 

-การเสนอแนะ
เกี่ยวกับการ
ใหบริการ
ประชาชน 
-การยกยอง
ชมเชยในการ
ปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่หรือ
หนวยงานใน
สังกัด 

    3-5 วัน เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
จัดการเรื่อง
รองเรียนทาง
เว็บไซต 

2 รองเรียนการใหบริการ
ทางการแพทยและ
สาธารณสุข/คุณภาพ
การใหบริการ
เจาหนาที่ในหนวยงาน
ในสังกัดของ
โรงพยาบาลนครพิงค 

ผูรองเรียนไดรับความ
เดือดรอนเกี่ยวกับ
คุณภาพการใหบริการ
ทางการแพทยและ
สาธารณสุขที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ
หนวยงาน 
 

-รอตรวจนาน 
-แพทย/
พยาบาล/
เจาหนาที่
สาธารณสุข 
-ทํางานลาชา 
-แพทยปฏิเสธ
การรักษา 
-กริยาไม
เหมาะสม/วาจา
ไมสุภาพ 
-ไมเต็มใจ
ใหบริการ 
-ระบบสงตอ
ผูปวย 

ไมเกิน 15 
วัน 
ทําการ 

เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
จัดการเรื่อง
รองเรียนทาง
เว็บไซตและ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

3 รองเรียนเจาหนาที่หรือ 
หนวยงานในสังกัด
โรงพยาบาลนครพิงค 

-ผูรองเรียนไดรับความ
เสียหายจากการ
กระทําการใดๆ ของ
เจาหนาทีหรือ
หนวยงาน 
-เรื่องท่ีสรางความ
เสื่อมเสียชื่อเสียงและ
มีผลกระทบตอองคกร 

-เจาหนาที่ที่
ประพฤติปฏิบัติ
ตอผูรับบริการ
และญาติ
ผูรับบริการ 
--กริยาไม
เหมาะสม/วาจา
ไมสุภาพ 
-ไมเต็มใจ
ใหบริการ 

ไมเกิน 15 
วัน  
ทําการ 

ไมเกิน 15 วัน  
ทําการ 
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ประเภทเรื่องรองเรียน 
ประเภท นิยาม ตัวอยางเปน

รูปธรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดขอบ 

4 คุณภาพการใหบริการ การที่ผูรองเรียนแจง
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
การใหบริการทาง
การแพทยและ
สาธารณสุขที่เกิด
ขึ้นกับหนวยงาน
บริการของ
โรงพยาบาลนครพิงค 

  คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ขอเสนอแนะ/
รองทุกข/
รองเรียน/คําชื่น
ชม 

5 การคุมครอบผูบริโภค
ดานสาธารณสุข 

การปกปองดูแล
ผูบริโภคใหไดรับ
ความปลอดภัย เปน
ธรรมจากผลิตภัณฑ
ดานสุขภาพ 
สิ่งแวดลอม บริการ
ทางการแพทยและ
สาธารณสุข 

1.การบริการ
ไมไดมาตรฐาน 
2.รานคาไม
สะอาด 
3.สิ่งแวดลอม
ทั่วไป เชนขยะ/
สิ่งปฏิกูล น้ํา
เสีย กลิ่นเหม็น 
เหตุรําคาญ 
ฯลฯ 

ไมเกิน 15 วัน  
ทําการ 

คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ขอเสนอแนะ/
รองทุกข/
รองเรียน/คําชื่น
ชม 

 
ระดับความรุนแรงความเสี่ยง Clinical  
 
ความรุนแรง รายละเอียด 
A (เกิดท่ีนี่) เกิดเหตุการณขึ้นแลวจากตัวเองและคนพบไดดวยตนเอง สามารถปรับแกไขได 

ไมสงผลกระทบถึงผูอื่นและผูปวยหรือบุคลากร 
B (เกิดท่ีไกล) เกิดเหตุการณ/ความผิดพลาดขึ้นแลวโดยสงตอเหตุการณ/ความผิดพลาดนั้นไปที่

ผูอื่นแตสามารถตรวจพบและ แกไขได โดยยังไมมีผลกระทบใดๆถึงผูปวยหรือบุคลากร 
C (เกิดกับใคร) เกิดเหตุการณ/ความผิดพลาดขึ้นและมีผลกระทบถึงผูปวยหรือบุคลากรแตไมเกิด

อันตรายหรือเสียหาย 
D (ใหระวัง) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบถึงผูปวยหรือบุคลากร ตองใหการดูแลเฝาระวัง

เปนพิเศษวาจะไมเปนอันตราย 
E (ตองรักษา) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบถึงผูปวยหรือบุคลากร เกิดอันตรายชั่วคราว 

ที่ตองแกไข/รักษาเพิ่มมากข้ึน 
F (เยียวยานาน) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบที่ตองใชเวลาแกไขนานกวาปกติหรือเกิน

กําหนด ผูปวยหรือบุคลากร ตองรักษา/นอนโรงพยาบาลนานขึ้น 
G (ตองพิการ) เกิดความผิดพลาดถึงผูปวยหรือบุคลากร ทําใหเกิดความพิการถาวร หรือมี
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ผลกระทบทําใหเสียชื่อเสียง/ความเชื่อถือและ/หรือมีการรองเรียน 
H (ตองการปม) เกิดความผิดพลาดถึงผูปวยหรือบุคลากร ทําใหเกิดความพิการถาวร หรือมี

ผลกระทบทําใหเสียชื่อเสียง/ความเชื่อถือและ/หรือมีการรองเรียน 
I (จําใจลา) เกิดความผิดพลาดถึงผูปวยหรือบุคลากร เปนสาเหตุทําใหเสียชีวิต เสียชื่อเสียงโดย

มีการฟองรองทางศาล/สื่อ 
 
ระดับความรุนแรงความเสี่ยง Non Clinical 
ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เกิดความผิดพลาดขึ้นแตไมมีผลกระทบตอผลสําเร็จหรือวัตถุประสงคของการดําเนินงาน

(เกิดผลกระทบที่มีมูลคาความเสียหาย 0-10,000 บาท) 
2 เกิดความผิดพลาดขึ้นแลว โดยมีผลกระทบ (ที่ควบคุมได) ตอผลสําเร็จหรือวัตถุประสงคของ

การดําเนินงาน(เกิดผลกระทบที่มีมูลคาความเสียหาย 10,001-50,000 บาท) 
3 เกิดความผิดพลาดขึ้นแลว และมีผลกระทบ(ที่ตองทําการแกไข) ตอผลสําเร็จหรือวัตถุประสงค

ของการดําเนินงาน(เกิดผลกระทบที่มีมูลคาความเสียหาย 50,001-250,000 บาท) 
4 เกิดความผิดพลาดขึ้นแลว และทําใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย(เกิดผล

กระทบที่มีมูลคาความเสียหาย 250,001-10,000,000 บาท) 
5 เกิดความผิดพลาดขึ้นแลว และมีผลใหการดําเนินงานไมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

ทําใหภารกิจขององคกรเสียหายอยางแรง(เกิดผลกระทบที่มีมูลคาความเสียหาย 
มากกวา10ลานบาท) 

Level A-D:หนวยงานที่เกี่ยวของวิเคราะหสาเหตุของปญหาและกําหนดแนวทางแกไขปองกัน 
 สงกลับงานความเสี่ยงภายใน 30 วัน 
Level E-F :ทํา RCA และสงกลับงานความเสี่ยงภายใน 15 วัน 
Level G,H,I : ทํา RCA และสงกลับงานความเสี่ยงภายใน 7 วัน 
 
หลักเกณฑ/ขอตกลงการรับเรื่องรองเรียน 
1.ใชถอยคําหรือขอความที่สุภาพ และตองมี  
-วัน เดือน ป 
-ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท อีเมลที่สามารถติดตอถึงผูรองเรียนได 
-ขอเท็จจริง หรือ พฤติการณของเรื่องท่ีรองเรียนไดอยางชัดเจนวา ไดรับ ความเดือดรอนหรือเสียหายอยางไร  
ตองการใหแกไข ดําเนินการอยาไร หรือชี้ชองทางแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่/หนวยงานไดชัด
แจง 
เพียงพอท่ีสามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได 
-ระบุ พยาน เอกสารพยานวัตถุ และพยานบุคคล(ถาม)ี 
2.เรื่องรองเรียนตองเปนจริงมีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสและเสียหายตอบุคคล 
3.การใชบริการรองเรียน ตองสามารถติดตอกลับไปยังผูใชบริการได เพื่อยืนยันวามีตัวตนจริง ไมไดสรางเรื่อง
เพื่อ 
กลาวหาบุคคลหรือหนวยงานตางๆใหเกิดความเสียหาย 
4.เปนเรื่องที่ผูรอง ไดรับความเดือดรอน หรือเสียหายอันเนื่องมกจากการปฏิบัติหนาที่ตางๆของเจาหนาที่หรือ 
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หนวยงาน 
5.เปนเรื่องที่ประสงคขอใหหนวยงานชวยเหลือหรือขจัดความเดือดรอน ในดานที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบ
ของ 
หนวยงานโดยตรง 
6.เรื่องรองเรียนที่มีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดในการดําเนินการ
ตรวจสอบ  
สืบสวน สอบสวนขอเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กลาวมา ในขอท่ี 1 นั้น จะยุติเรื่องทันท ี
7.ไมเปนเรื่องรองเรียนที่เขาลักษณะดังตอไปนี้ 
-เรื่องรองเรียนที่เปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหนั้นจะระบุรายละเอียดตามขอที่ 1 นั้น จึงจะรับไว
พิจารณา เปน 
การเฉพาะเรื่อง 
-เรื่องรองเรียนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องที่ศาลไดมีคําสั่งพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแลว 
-เรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย 
-เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล 
-เรื่องรองเรียนที่หนวยงานอื่นไดดําเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และไดมีขอสรุปผลการพิจารณาเปนที่ 
เรียบรอยแลว 
ชองทางการรองเรียน 
1.รองเรียนทางเว็บไซตรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลนครพิงค (ติดตอโรงพยาบาล) www.nkp-hospital.go.th 
2.รองเรียนทางเว็บไซตรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลนครพิงค  (ติดตอผูอํานวยการ) www.nkp-
hospital.go.th 
3.รองเรียนทางตูรับขอรองเรียนภายในโรงพยาบาลนครพิงค 
4.รองเรียนผานหมายเลขโทรศัพท 053-999200 
5.รองเรียนดวยตนเองหอง งานประกันสุขภาพหมายเลข 2 อาคาร 2 (วันและเวลาราชการ) 
6.หนังสือหรือจดหมายผานระบบไปรษณีย : โรงพยาบาลนครพิงค 159 หมู 10 ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม 50180 
 
การวิเคราะหขอรองเรียน 
 การพิจารณาจําแนกเรื่องรองเรียนที่ไดรับตามประเภทของเรื่องรองเรียนและระดับความรุนแรงของ
อุบัติการณ ดังนี้ 
-การใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข 
-คุณภาพการใหบริการ 
-การบริหารจัดการ 
-การทุจริต 
-คาตอบแทน 
-ขัดแยงเจาหนาที/่หนวยงานของรัฐ 
-ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 
-การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 
-ขอความอนุเคราะห 
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ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 
ขั้นตอน ผังกระบวนการ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 ผูรองเรียนติดตอรองเรียน
เรื่องราวรองทุกขรองเรียนของ
โรงพยาบาลนครพิงค 

 คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ขอเสนอแนะฯ 

1-3 วัน 

2 เจาหนาที่ตรวจรับและ
ตรวจสอบเรื่องรองเรียน 
 

 คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ขอเสนอแนะฯ 

1-3 วัน 

3 หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนา
ระบบบริการและสนับสนุน
บริการสุขภาพพิจารณาเรื่อง
รองเรียน 
-พิจารณาแลวเปนเรื่องที่
เกี่ยวของและอยูในความ
รับผิดชอบของโรงพยาบาลนคร
พิงค สงตอเจาหนาที่ดําเนินการ
สงตอผูเกี่ยวของ 
 

 
 

หัวหนากลุม
ภารกิจดานพัฒนา
ระบบบริการและ
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ/หัวหนา
กลุมงาน/
คณะกรรมการ
บริหารจัดการขอ
เสนแนะฯ 

1-3 วัน 

4 เจาหนาที่ศูนยคุณภาพ
ดําเนินการติดตอผูเกี่ยวของและ
รับสรุปขอมูลและประสาน
ติดตอผูรองเรียนใหรับทราบ
ขอมูลสรุปการจัดการขอ
รองเรียน 
 
 
 

หัวหนากลุม
ภารกิจดานพัฒนา
ระบบบริการและ
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ/หัวหนา
กลุมงาน 

1-7 วัน 

 
 
 
 
 
อธิบายสัญลักษณ 
เริ่มตน/สิ้นสุดพิจารณาดําเนินการ 
 
 

ผูรองเรียน 

ตรวจสอบเรื่อง
รองเรียน 

หัวหนากลุม
ภารกิจฯ
พิจารณา 

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ 

ยุติเรื่อง 

รับขอมูลจากผูเกี่ยวของ
นําเสนอหัวหนากลุมภารกิจ
ฯพิจารณา/ดําเนินการ
ติดตอกลับเพื่อรายงานผล
กลับไปยังผูรองเรียน 

ผูเกี่ยวของ 
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Work Flow การดําเนินการรับเรื่องรองเรียนและจัดการขอรองเรียนทาง Web site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อธิบายสัญลักษณ 
เริ่มตน/สิ้นสุดพิจารณาดําเนิน 

เจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอรผูดูแลระบบ 

หัวหนากลุมภารกิจดาน 
พัฒนาระบบบริการและ 
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

มอบเรื่องรองเรียนใหเจาหนาที่ศูนยคุณภาพ/ 
ผูรับผิดชอบประสานงานผูเกี่ยวของ/สําเนาขอมูลสง
มอบผูเกี่ยวของ 

มีมูล ไมมีมูล 

เจาหนาที่ศูนยคุณภาพติดตอกลับ 
ผูรองเรียนทางโทรศัพท/E-mail เจาหนาที่ศูนยคุณภาพติดตอกลับ 

ผูรองเรียนทางโทรศัพท/E-mail/แจงผล
การรับเรื่องรองเรียนและยุติเรื่อง 

เจาหนาที่ศูนยคุณภาพประสานงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ รับรายงานผลการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง 

สรุปสงหัวหนากลุมภารกิจดาน
พัฒนาระบบบริการและ 
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

สรุปสงหัวหนากลุมภารกิจ 
ดานพัฒนาระบบบริการและ 
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

เจาหนาที่ศูนยคุณภาพติดตอกลับ 
ผูรองเรียนทางโทรศัพท / E-mail 

มีการรองเรียนจากผูรับบริการ 
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 ภายใน 1 วัน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WORK  FLOWการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนและการจัดการขอรองเรียน 
ทางไปรษณีย หรือจดหมาย 

เปดตูรับขอรองเรียนทุก 7 วัน 

พฤติกรรมบริการ 

หนวยงานที่ถูกรองเรียน 

ลงทะเบียนภายใน  1 วัน 
 

 

แยกขอมูลขอรองเรียนแตละ
ประเภทภายใน  1 วัน 

 

     ระบบบริการ 
 

สถานที่ 
 

สิ่งแวดลอม 
 

อื่นๆ 

คณะกรรมการความเสี่ยง 
(ความเสี่ยงระดับ E-I) 

 

คณะกรรมการบริหารจัดการ
ขอเสนอแนะรองทุกข/รองเรียน                                                       
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การบันทึกขอรองเรียน 
1.บันทึกขอมูลเรื่องราวรองทุกขทางเว็บไซต  
   1.1 กรอกแบบฟอรมรับเรื่องรองเรียนจากจุดบริการรับเรื่องรองเรียน หรือตูรับเรื่องรองเรียนภายใน
โรงพยาบาล 
   1.2 กรณีการกรอกเรื่องราวรองเรียน ใหผูรองเรียน  ใสชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และที่อยูที่สามารถ
ติดตอกลับ 
ได เพ่ือเปนหลักฐานยืนยันและปองกันการกลั่นแกลง รวมทั้งเปนประโยชนในการแจงขอมูลดําเนินการแกไข/ 
ปรับปรุง กลับแกผูรองเรียน 
รองเรียนทางเว็บไซตรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลนครพิงค (ติดตอโรงพยาบาล) 
รองเรียนทางเว็บไซตรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลนครพิงค (ติดตอผูอํานวยการ) 
การตอบกลับขอรองเรียน 
 จากการรับขอมูลเรื่องรองเรียนมายังชองทางรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลนครพิงค จะแจงตาม
หนวยงานที่ไดรับการรองเรียนพิจารณาขอรองเรียนดังกลาวโดยจะตองแจงผลการพิจารณาตรวจสอบเรื่อง
รองเรียนกลับมายังคณะกรรมการบริหารจัดการขอเสนแนะ/รองทุกข/รองเรียน/คําชื่นชม ซึ่งการพิจารณา
ตอบกลับนั้น แบงไดเปน 2 กรณ ี
1.กรณีขอรองเรียน เรงดวน จะแจงกลับใหผูรองเรียนภายใน 7 วัน หลังจากการพิจารณาจากหนวยงานที่ถูก
รองเรียน 
และสงเรื่องกลับมายังคณะกรรมการบริหารจัดการขอเสนแนะ/รองทุกข/รองเรียน/คําชื่นชม 
2.กรณีขอรองเรียน ไมเรงดวน จะทําการสอบสวนและดําเนินตามข้ันตอน ดังนี ้
-หนวยงานที่ไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ใหตรวจสอบขอเท็จจริงและรายงานแนวทางการแกปญหาของขอ
รองเรียน กลับมายังคณะกรรมการบริหารจัดการขอเสนแนะ/รองทุกข/รองเรียน/คําชื่นชม ภายใน 7 วัน(ทํา
การ) หลังไดรับเรื่อง 
-แจงใหผูรองเรียนทราบผลการพิจารณาภายใน ๗ วัน(ทําการ) หลังจากคณะกรรมการบริหารจัดการขอเสน
แนะ/รองทุกข/รองเรียน/คําชื่นชม ไดรับแนวทางการแกไขปญหาจากหนวยงานที่ไดรับเรื่องรองเรียน 
ประเด็นที่สามารถรับรองเรียน 
1.เมื่อผูรับบริการประสบปญหาเกี่ยวกับการใชบริการ ประเด็นท่ีสามารถรองเรียนไดแก 
-การรักษาไมไดมาตรฐาน 
-ไมไดรับความสะดวกในการรับบริการ 
-กระทําผิดจรรยาบรรณ และจริยธรรม 
-ไดรับอันตรายจากการรับบริการ หรือใชยาทั้งที่ไดปฏิบัติตามวิธีใช คําแนะนําหรือขอควรระวังตามที่ระบุฉลาก
แลว 
-เครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑที่จําเปนประจําสถานพยาบาลไมเปนไปตามที่กําหนด 
-คาใชจายทางทางดานการรักษาพยาบาลไมเปนธรรม 
-ไมไดรับการบริการที่ดี หรือไมตรงกับความเจ็บปวย หรือความตองการ 
-พบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่และหนวยงานภายในหนวยงานราชการ 
-อื่นๆ 
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การติดตามแกไขปญหาเรื่องรองเรียน 
-ใหหนวยงาน หรือผูรับผิดชอบท่ีเกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการใหคณะกรรมการรองเรียนทราบภายใน 7 
- 15 วันทําการ เพื่อดําเนินการแจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป 
การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 
-รวบรวมขอมูลและรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ใหผูบริหารทราบ 
-สรุปรายงานเรื่องรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณเพื่อดําเนินการวิเคราะหเรื่องรองเรียน/รองทุกข ใน
ภาพรวมของหนวยงานเพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกร 
มาตรฐานงาน 
 การดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียน/รองทุกข ใหแลวเสร็จภาพในระยะเวลาที่กําหนด กรณีไดรับเรื่อง
รองเรียน ใหคณะกรรมการรับเรื่องรองเรียนดําเนินการตรวจสอบ และพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานหรือบุคล
กรที่เก่ียวของดําเนินการแกไขปญหา รวมถึงชี้แจงเรื่องรองเรียนใหแลวเสร็จภายใน 30 วันทําการ 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
1.แบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน เพื่อใหผูรับบริการบันทึก 
2.เอกสารคูมือการบริหารจัดการขอเสนแนะ/รองทุกข/รองเรียน/คําชื่นชม ของโรงพยาบาลนครพิงค 
3.แผนผัง (Work Flow) 
4.ใบแจงเพ่ือทบทวนอุบัติการณ/ความเสี่ยง 
ติดตามและประเมินผล 
1.เอกสารตอบกลับพรอมแนวทางการแกไข 
2.เอกสารลงรับ-สง ขอรองเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการโรงพยาบาลนครพิงค กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน โทร.1174 
ที ่ชม.0032.202/    วันที่  พ.ศ. 2563 
เรื่อง รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนทั่วไป EB 16 หนวยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก 
หรือการ 
 วางระบบในการจัดการเรื่องรองเรียนของหนวยงาน 
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
  ตนเรื่อง 
  ตามที่โรงพยาบาลนครพิงคไดกําหนดชองทางการรองเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการ
เรื่องรองเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบผานชองทางตางๆที่โรงพยาบาลนครพิงคไดกําหนดไวพรอมจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปงบประมาณ พ.ศ.256๓ นั้น 
  ขอเท็จจริง 
  ในการนี้คณะกรรมการบริหารจัดการขอรองเรียนไดดําเนินการตามขั้นตอน/กระบวนการ
และไดสงผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนทั่วไปครั้งที่   ตัดยอด ณ วันที่    256๓ ตามเอสารที่แนบมาพรอมนี้ 
ทั้งนี้ขออนุมัตินําสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนทั่วไปเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาล 
นครพิงคใหสาธารณชนรับทราบ 
  ขอพิจารณาขอเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขออนุมัติขึ้นเผยแพร บนเว็บไซตของโรงพยาบาลนครพิงค 
 
 
 
 
 
                          (นายศิริพจน ศรีบัณฑิตกุล) 
                                      ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการขอเสนอแนะ/รองทุกข/รองเรียน 
                        คําชื่นชมโรงพยาบาลนครพิงค 
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แบบตอบกลับแนวทางการปรับปรุง/แกไข เรื่องรองเรียน 
 
รายละเอียดเรื่องรองเรียนของฝาย/งาน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง ตอเรื่องรองเรียนที่ไดรับ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
 
 
 
        ลงชื่อ............................................... 
                                                   (                          )    
        ตําแหนง..........................................
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รายงาน เร่ืองรองเรียนทางเว็บไซต โรงพยาบาลนครพิงค 
 
สิทธิการรักษาของผูรองเรียน :________________________________________________ 
หนวยงานท่ีถูกรองเรียน       :________________________________________________ 
วัน/เดือน/ป ท่ีรองเรียน       :________________________________________________  
ชองทางการรองเรียน          :________________________________________________     
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ          :________________________________________________    
แจงเพิ่มเติม 
1. ____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
รายละเอียดการรองเรียน   
1.________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________ 
ประเด็นที่ญาติตองการ 
1.________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________ 
เจาหนาที่งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐานประสานงานเบื้องตน 
สถานะเร่ืองรองเรียน 
1.____________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________  
 
วัน/เดือน/ป ท่ีประสาน_____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอกลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐานอาคาร 3 
ตึกอํานวยการชั้น 7  โทร 1174,1175 
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แบบเสนอความคดิเหน็/ข้อชื�นชม ของผู้รับบริการ 

โรงพยาบาลนครพิงค ์

1. ชื�อ-นามสกุล

.............................................................. ...............

............................ 

ผู้รับบริการ                                                                                                      

ญาตขิองผู้รับบริการ 

อื�นๆ 
(ระบ)ุ.......................................................
......................................... 

ที�อยู่

............................................ .................................

................................................                             

เบอร์โทรศัพท์

....................................................................... ......

...................................                               

E-

mail.......................................................................

................................................. 

ID 

Line.......................................................................

................................................ 

                   (เพื�อความสะดวกในการตดิต่อและแจ้ง

การแก้ไข) 

แผนก/หอผู้ป่วย/หน่วยงานที�รับบริการ

.............................................................................

. 

วันที�มารับบริการ

................................................ .............................

............................... 

2. สทิธกิารรักษาของท่าน 

 บตัรประกนัสขุภาพถ้วนหน้า  

บตัรประกนัสงัคม 

ข้าราชการ                                              

รัฐวิสาหกจิ 

บริษัทประกนัภัย  ชาํระเงิน 

บตัรประกนัสขุภาพแรงงานต่างด้าว   

อื�นๆ...................................... 

 

.............................................................................

......................................................  

.............................................................................

......................................................  

.............................................................................

......................................................  

  

  

 

   

 

 

 

 
 



 

 

FR-RM ใบแจงเพื่อทบทวนอุบัติการณ

ที่มาของอุบัติการณ รายงานอุบัติการณ เลขที่
คํารองเรียนของผูปวย เลขที.่...............
จดหมาย Walk in   ตูรับขอรองเรียน
    โทรศัพท   อื่น ๆ....................

ผูออกใบแจงเพื่อทบทวนอุบัติการณ
:     
ผูรับใบแจงเพ่ือทบทวนอุบัติการณ   
: 
ประเด็นความเสี่ยง :ระดับ 

 

อุบัติการณ / ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
 

ประเด็นสําคัญที่หนวยงานตองทบทวน 
 

กําหนดเสร็จภายในวันที่       

ลงนาม 

หมายเหตุ: หากหนวยงานตองการรายละเอียด หรือตองการการชวยเหลือ การสนับสนุนจากระบบ 
อื่นๆท่ีเกี่ยวของหรือมีขอสงสัยประการใดสามารถติดตอกลับที่ พรส

ความเห็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ลงนาม 

 

ใบแจงเพื่อทบทวนอุบัติการณ/ความเสี่ยง เลขที่ :  

รายงานอุบัติการณ เลขที.่........................ 
....................   
ตูรับขอรองเรียน Web site  Social Media 

.................... 

ผูออกใบแจงเพื่อทบทวนอุบัติการณ  วันที่                                 เวลา

ผูรับใบแจงเพ่ือทบทวนอุบัติการณ    วันที่                         

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น : ตามเอกสารที่แนบ 

ประเด็นสําคัญที่หนวยงานตองทบทวน :  

ตําแหนง ประธานความเสี่ยงโรงพยาบาล
นครพิงค 

วันที่ 

หากหนวยงานตองการรายละเอียด หรือตองการการชวยเหลือ การสนับสนุนจากระบบ 
อื่นๆท่ีเกี่ยวของหรือมีขอสงสัยประการใดสามารถติดตอกลับที่ พรส. 1174 , 1175  

ความเห็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 

ตําแหนง วันที ่

๒๖ 

 

วันที่                                 เวลา 

วันที่                                 เวลา 

วันที่  

หากหนวยงานตองการรายละเอียด หรือตองการการชวยเหลือ การสนับสนุนจากระบบ / หนวยงาน

 



๒๗ 

 

 

 




