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โรงพยาบาลดอนเจดีย 

อำเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 



 

๒  

คูมือการจัดการขอรองเรียน โรงพยาบาลดอนเจดีย อำเภอดอนเจดีย จังหวดัสุพรรณบุรี 

 ความเปนมา 
 ดวยโรงพยาบาลดอนเจดีย  เปนหนวยงานของรัฐ ซึ่งมีหนาที่ใหบริการดานการแพทยและการ
สาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอดอนเจดีย โดยใหความสำคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน รวมทั้งมุงเนนใหบุคลากรโรงพยาบาลดอนเจดีย ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เปนธรรม 
ตรวจสอบได โรงพยาบาลดอนเจดีย จึงได จัดใหมีระบบการจัดการเรื่องรองเรียนของหนวยงานขึ้นตั้งแต ป 
งบประมาณ ๒๕๕๔ และดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน เพื่อแสดงออกถึงการดำเนินงานการใหบริการทาง
การแพทยท่ีมีความโปรงใส ตรวจสอบได  ซ่ึงการดำเนินการไดกำหนดข้ันตอน และกรอบเวลาในการตอบสนอง
ขอรองเรียนให สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ และเกณฑ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตอมาในป  ๒๕๕๕ คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ไดพัฒนาเครื่องมือเพ่ือเปนมาตรการปองกันการ
ทุจริต และเปนกลไกในการสรางความตระหนัก ใหหนวยงานภาครัฐดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม 
“เรียกวา การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ” (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA ) ซึ่งปงบประมาณ ๒๕๖๑ กระทรวงสาธารณสุขไดกำหนดเปาหมาย
ในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสหนวยงาน โดยกำหนดใหประเมินหนวยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขในสวนภูมิภาคแยกกัน คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ดังนั้นโรงพยาบาลดอนเจดีย เปนจึงปรับปรุงระบบการ
จัดการขอรองเรียนใหม เพื่อใหสอดคลองและเปนไปหลักเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
 วัตถุประสงค 
 ๑.เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลดอนเจดีย จังหวัด
สุพรรณบุรีใหมีประสิทธิภาพ 
 ๒.เพื่อจัดใหมีระบบการตอบสนองขอรองเรียนตาม พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๓.เพื่อให การดำเนินงานจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี
สอดคลองกับเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และหลักเกณฑการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
 ขอบเขต 
 คูมือการจัดการขอรองเรียน ครอบคลุมข้ันตอนการจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลดอนเจดีย
จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแตข้ันตอนการแตงตั้งเจาหนาท่ี จัดการขอรองเรียนของหนวยงาน การรับและตรวจสอบ
ขอรองเรียนจากชองทางตางๆ  การประสานผูที่เกี ่ยวของทั้งภายในและภายนอกหนวยงานเพื่อตรวจสอบ
ขอเท็จจริง แกไข ปรับปรุง หรือดำเนินการตามหนาท่ี  การแจงกลับใหผูรองเรียนทราบ       
 การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของ โรงพยาบาลดอนเจดีย (รายไตรมาส) การวิเคราะห
และ สรุปผลการจัดการขอรองเรียน รวมทั้งการกำหนดมาตรการ หรือแนวทางปองกันแกไข ปญหาขอ
รองเรียนตอ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีทราบปละ  ๒ ครั้ง(เดือนมีนาคม, เดือนกันยายน) 



 

๓  คำนิยาม 
 การจัดการขอรองเรียน หมายถึงการตรวจสอบขอเท็จจริง ดำเนินการ แกไข ปรับปรุงขอ
รองเรียนการแจงกลับผูรองเรียน 
 ขอรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการหมายถึง ขอรองเรียนเกี่ยวกับระบบการใหบริการ 
และการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ ทั้งในเรื่องของความบกพรอง ความลาชา ความไมเปนธรรม  ความไม
โปรงใส พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  
 ขอรองเรียนท่ัวไป หมายถึง ขอรองเรียนท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  เชน ปญหาดาน
สิ่งแวดลอม ปญหาดานการคุมครองผูบริโภค 
 เรื่องรองทุกข/รองเรียนรวมหมายถึงเรื่องที่ผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะ
เดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดไมวาจะมีคูกรณีหรือไมมีคูกรณีก็ตามและ 
 ๑.๑ เรื่องรองทุกข/รองเรียน ที่ผูรองขอใหศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข เชน ศูนยประสานใจ
โรงพยาบาล ศูนยรับเรื่องรองเรียนระดับอำเภอ ศูนยรับเรื่องรองเรียนระดับจังหวัดแกไขปญหาความเดือดรอน
หรือชวยเหลือไมวาจะเปนดวยวาจา/โทรศัพท หรือลายลักษณอักษร (หนังสือ) หรืออ่ืนใด 
 ๑.๒ เรื่องรองทุกข/รองเรียนท่ีศูนยประสานใจโรงพยาบาลดอนเจดีย ไดรับจากหนวยงานหรือ
สวนกลางกรณีเปนเรื่องที่อยูในวิสัยท่ีศูนยประสานใจโรงพยาบาลดอนเจดีย สามารถดำเนินการแกไขปญหา
หรือชวยเหลือไดหรือสามารถประสานใหหนวยงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีโดยตรงในพ้ืนท่ีดำเนินการตอไปได เ ม่ื อ
ประชาชนบอกเลาเรื่องราวความเดือดรอน ความเสียหาย ตอหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีรับเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกข ก็จะไดรับความชวยเหลือ แกไข บรรเทาความเดือดรอน หรือ ตรวจสอบขอเท็จจริง อันเนื่องมาจากการ
ไดรับความเดือดรอน ความไมเปนธรรม หรือ พบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย 
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูรับบริการ ประชาชนท่ัวไป บุคลากรโรงพยาบาล 
ดอนเจดีย  
 ผูแจงขอรองเรียน หมายถึง ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย และหนวยงานตางๆ ที่แจงขอ
รองเรียนมายังโรงพยาบาลดอนเจดีย ผานชองทางตางๆ   
 เจาหนาท่ีรับขอรองเรียน หมายถึง ผู ที ่ไดรับแตงตั ้งใหเปนเจาหนาที ่ร ับขอรองเรียนของ
โรงพยาบาลดอนเจดีย ชองทางการติดตอ หมายถึง การติดตอสื่อสารแจงขอรองเรียนผานทาง  
 ๑) การติดตอดวยตนเอง ท่ีโรงพยาบาลดอนเจดีย  
 ๒) โทรศัพท หมายเลข ๐ ๓๕๕๘๑๗๔๙- ๕๐ 
 ๓) หนังสือ/จดหมาย สงมาที่  โรงพยาบาลดอนเจดีย ๗๔๗  หมู ๕ ตำบลดอนเจดีย อำเภอดอน
เจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี๗๒๑๗๐โทรสาร หมายเลข ๐ ๓๕๕๙๑๐๓๒ 
 ๔) ตูรับความคิดเห็นบริเวณหนาหนวยบริการในโรงพยาบาลดอนเจดีย   
 ๕) ทาง Internet  : hsdonj.spo.moph.go.th 
 ๖) เรื่องแจงผานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จากชองทางอ่ืนๆเชน ศูนยดำรงธรรม

กระทรวงสาธารณสุขหรือศูนยบริการประชาชน โทร ๑๑๑๑, โทร. ๑๓๓๐ 

 

 

 

 



 

๔ ข้ันตอนการจัดการขอรองเรียน  

 ข้ันตอนท่ี ๑ : การแตงตั้งเจาหนาท่ีจัดการขอรองเรียน 

 ๑) แตงตั้งเจาหนาที่จัดการ ขอรองเรียนของ โรงพยาบาลดอนเจดีย และกำหนดหนาที่ของ

เจาหนาท่ีจัดการขอรองเรียน  

 ๒) กำหนดชองทางการรับขอรองเรียนของหนวยงาน และแจงใหบุคลากรภายในหนวยงานทราบ 

 ข้ันตอนท่ี ๒ : การรับขอรองเรียน 

 เจาหนาท่ี จัดการขอรองเรียนของหนวยงาน ดำเนินการรับเรื่อง ตรวจสอบ ติดตามขอรองเรียนท่ี 

แจงเขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกำหนด ดังนี้ 

ชองทาง ความถ่ีในการตรวจสอบ ระยะเวลาดำเนินการรับ 
ขอรองเรียนเพ่ือประสาน 

ติดตอดวยตนเอง ทุกครั้งทีมีผูมาติดตอ ภายใน ๑ วัน 
โทรศัพท ทุกครั้งท่ีมีโทรศัพทเขามา ภายใน ๑ วัน 
หนังสือ หรือโทรสาร ทุกครั้งท่ีมีหนังสือหรือโทรสาร   

เขามา 
ภายใน ๑ วัน นับจากวันท่ีงานสารบรรณ 
ลงเลขรับหนังสือ หรือโทรสารแลวจัดสง
หนังสือใหศูนยรับเรื่องรองเรียน 

ตูรับความคิดเห็น ทุกครั้งท่ีพบวามีเอกสาร ในวันราชการ 
โดยเจาหนาท่ีกรรมการความเสี่ยง 

เปดตูรับความคิดเห็นและประสาน 
หนวยงานท่ีเก่ียวของภายใน ๑ วัน 

Internet ทุกวันทำการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและประสาน
หนวยงานท่ีเก่ียวของภายใน ๑ วัน 

เรื่องแจงผานสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  

ทุกครั้งท่ีมีหนังสือ เขามา ภายใน ๑ วนั นับจากวันท่ีงานสารบรรณ 
ลงเลขรับหนังสือ หรือโทรสารแลวจัดสง
หนังสือใหศูนยประสานใจ 

 ข้ันตอนท่ี ๓ : การบันทึกขอรองเรียน  
 ๑) กรณีมีผู ร องเรียนดวยตนเอง หรือทางโทรศัพท  เจาหนาที ่ผ ู ร ับขอรองเรียนของ
โรงพยาบาลดอนเจดีย ตองบันทึกขอรองเรียนลงในแบบฟอรมบันทึกรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลดอนเจดีย 
การบันทึกขอมูล ใหเจาหนาที่ผูรับเรื่องรองเรียนของศูนยประสานใจบันทึกรายละเอียดของเรื่องที่รองเรียน
และความตองการของผูรองเรียนที่ตองการใหหนวยงานดำเนินการ และใหสอบถาม ชื่อ-สกุล หมายเลข
โทรศัพท ท่ีสามารถติดตอได (หากผูรองเรียนประสงคใหขอมูล) เพ่ือเปนหลักฐานยืนยันรวมท้ังเปนประโยชนใน
การแจงขอมูลการดำเนินงานแกไข ปรับปรุงแกผูรองเรียน และเพ่ือปองกันการกลั่นแกลง  
 ๒) กรณี ผูรองเรียนแจงเรื่องทางหนังสือ โทรสาร บัตรสนเทห ให เจาหนาที่ ของกลุมงาน
บริหาร 
ท่ัวไปลงรับตามระบบงานสารบรรณ และจัดสงใหศูนยประสานใจ 
  ๓) กรณีผูรองเรียนแจงเรื่องทางอินเตอรเน็ต ใหเจาหนาที่ ของกลุมงานยุทธศาสตรพิมพขอ
รองเรียนแลวจัดสงใหศูนยพัฒนาคุณงาน ศูนยดอนเจดีย 
 
 
 



 

๕  ข้ันตอนท่ี ๔ : การจัดการและตอบสนองขอรองเรียน   
 หลังจากผูรับเรื ่องรองเรียนของศูนยรับขอรองเรียนไวแลวใหเสนอเรื ่องตอผูอำนวยการ
โรงพยาบาลดอนเจดีย ทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการ หลังจากนั้นใหดำเนินการดังนี้ 
 ๑) ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง แนวทางการแกไข ปรับปรุง  
 ๒) แจงเรื่องโดยทางโทรศัพท/ทำหนังสือตอบกลับผูรองเรียน กรณีปกติภายใน ๒๐ วัน หลังจาก
รับเรื ่องรองเรียน หากเห็นวาเรื ่องดังกลาวไมสามารถตรวจสอบ และแจงผลไดทันภายใน ๒๐ วัน แจงผู
รองเรียนในเบื้องตนวาหนวยงานไดรับเรื่องไวดำเนินการแลว เมื่อตรวจสอบขอเท็จจริงแลวจึงแจงผลใหทราบ
อีกครั้ง กรณีเรงดวนภายใน ๗ วันทำการ หากเห็นวาเรื่องดังกลาวไมสามารถตรวจสอบ และแจงผลไดทัน
ภายใน ๗ วัน แจงผูรองเรียนในเบื้องตนวาหนวยงานไดรับเรื่องไวดำเนินการแลว เม่ือตรวจสอบขอเท็จจริงแลว
จึงแจงผลใหทราบอีกครั้ง 
การติดตามประเมินผลและการรายงานการจัดการขอรองเรียน  
 ๑) ศูนยประสานใจรวบรวมขอรองเรียนและผลการดำเนินการแกไข ปรับปรุงขอรองเรียนท้ังหมด 
แลวจัดทำรายงานตามแบบฟอรมรายงานสรุปผลขอรองเรียน ปละ ๒ ครั้ง และขออนุมัตินำขอมูลเผยแพรทาง
เว็บไซตของหนวยงาน ปละ ๒ ครั้ง 
 2) แบบฟอรมท่ีใช 
 ๑.แบบบันทึกการรับขอรองเรียน   
 ๒.แบบรายงานการจัดการขอรองเรียน ใชในการรายงานสรปุขอรองเรียน ในความรับผิดชอบ
ปละ ๒ ครั้ง 
 หมายเหตุ : กรณีบัตรสนเทห ขอรองเรียนที ่ผู ร องเรียนไมแจงชื ่อ ที่อยู โดยปกติไมนำเขา
กระบวนการจัดการขอรองเรียน แตถาเรื ่องดังกลาวมีความสำคัญ เชน การรองเรียนเรื ่องกระบวนการ
ใหบริการสุขภาพจะนำเรื ่องรองเรียนเขามานำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุง แกไข
ทบทวน เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการใหเปนไปตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยตอผูปวย ผูรับบริการ และ
เจาหนาท่ีของโรงพยาบาลตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖  
 

กระบวนการจัดการขอรองเรียนศูนยประสานใจโรงพยาบาลดอนเจดีย 
 

ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกขรับขอรองเรียน 

บันทึกขอรองเรียน  

(ตามแบบฟอรมหนังสือรองทุกข/รองเรียนท่ัวไป 

กรณีท่ีมไิดทำเปนหนังสือ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชองทางรับขอ

รองเรียน/รองทุกข 
ภายใน ๑ วันทำการ 

 

ภายใน ๒ วันทำการ 

 

ภายใน ๑๐ วันทำการ 

 

-ติดตอดวยตนเอง 

-จดหมาย 

- เว็บไซต 

- โทรศัพท 

-ตูรับฟงความคิดเห็น 

-ชองทางอ่ืนๆเชน ศูนยดำรง

ธรรมกระทรวงสาธารณสุข 

หรือศูนยบริการประชาชน  

โทร ๑๑๑๑  ,โทร๑๓๓๐ 

สรุปขอเท็จจริงเสนอไปยังประธานคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง/ผูอำนวยการฯ พิจารณาสั่งการ 

 

มอบเจาหนาท่ีเพ่ือดำเนินการจัดการขอ
รองเรียน แกไขปญหาและปรับปรงุการ

ใหบริการรวมถึงการตรวจสอบ 

ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข แจงใหผูรองเรียนและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ เมื่อไดดำเนินการจัดการขอรองเรียน

แกไขปญหาและปรับปรุงการใหบริการ รวมถึงการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงในประเด็นท่ีมีการรองเรียนเรยีบรอยแลว 

ผูรับผิดชอบรับรองเรียน/รองทุกข แจงใหผู

รองเรียนทราบเบ้ืองตนถึงการไดรบัเรื่อง 

ภายใน ๒ วันทำการ 

 

ภายใน ๕ วันทำการ 

 

กรณีเรงดวน 

 

มอบหมายหัวหนางานท่ีเก่ียวของหรือผูท่ี
ไดรับมอบหมายพิจารณาดำเนินการ/ 

สั่งการแกไขปญหา ทันที 

 

กรณไีมเรงดวน 

 

หัวหนางานท่ีเก่ียวของหรือผูท่ีไดรบั

มอบหมายพิจารณาดำเนินการ/สั่งการ 

 

ภายใน ๕วันทำการ 

 



 

๗
  

แบบฟอรม แจงเรื่องราวรองทุกขโรงพยาบาลดอนเจดีย 

     วันท่ี.........................................เวลา............... 
ชองทางการรองเรียน  (   )  การติดตอดวยตนเอง  (   ) โทรศัพท   
ขอมูลผูรองเรียน   (   ) ไมประสงคใหขอมูล   (   ) ยินดีใหขอมูล ชื่อผูแจง......................................เพศ........ 
อายุ..............ท่ีอยู............................................................................................เบอรโทรศัพท.......................... 
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เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาลดอนเจดีย 
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แบบท่ี ๑ 


