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คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน

1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
กรมแพทย์ทหารเรือ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดาเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ได้รับจาก
ช่องทางการร้องเรียนต่างๆ โดยกระบวนการและวิธีการดาเนินงานต้องเป็นไปทิศทางเดียวกัน
1.2 เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
ทีก่ าหนดไว้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
1.3 เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้รับบริการ ได้ทราบถึงกระบวนการจัดการ
ข้อร้ องเรีย น ให้ ส ามารถเข้าใจและใช้ป ระโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ เพื่อขอรับบริการที่ตรงกับ ความ
ต้องการ
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบั ตินี้ ครอบคลุ ม ขั้น ตอนการจั ดการข้อร้องเรียนของกรมแพทย์ทหารเรือ การสื่ อ สาร การรั บ
ข้อคิดเห็น การติดตาม การตอบรับ การตรวจสอบและการตอบสนองข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ การ
วิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานเพื่อดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุงการประสานศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมแพทย์ทหารเรือ การประสานหน่วยงานภายนอก กรมแพทย์
ทหารเรือ การติดตามผลการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนทราบ และการรายงานผลการจัดการ
ข้อร้องเรียน
3. คาจากัดความ
3.1 ข้อร้องเรียน มีความหมายครอบคลุมถึงเรื่อง ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/
การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล การแสดงเจตนารมณ์การใช้สิทธิเพื่อแจ้งความเสียหาย หรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์
ที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ เจ้าของผลิตภัณฑ์ และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 ข้อคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็น โดยรวมถึงข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน
3.3 ข้อเสนอแนะ หมายถึง การบอกกล่าว หรือเสนอเรื่องราวในเชิงสร้างสรรค์ คาชม หรือคาแนะนา
ต่างๆ
3.4 ผู้ร้องเรียนหมายถึง ประชาชนทั่วไป องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่
ติดต่อมายัง พร ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้
ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
3.5 เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียนหมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียนของ พร.
3.6 คณะกรรมการจัดการข้อคิดเห็นผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยการแต่งตั้งจากกรม
แพทย์ทหารเรือ หน่วยงานในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีหน้าที่ในการควบคุม กากับ ติดตาม ดูแลการรับ
ข้ อ คิ ด เห็ น และบริ ห ารจั ด การข้ อ คิ ด เห็ น ผู้ รั บ บริ ก ารที่ เ กี่ ย วกั บ กรมแพทย์ ท หารเรื อ ตลอดจนพิ จ ารณา
ข้อคิดเห็น

3

3.7 การสื่อสาร หมายถึง การติดต่อ การแจ้งข้อมูล การแสดงเจตนาหรือผลการดาเนินการให้อีก
ผู้รับบริการทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ หนังสือ โทรศัพท์ E-Mail Website และสื่ออื่น ๆ เป็นต้น
3.8 การรับข้อคิดเห็น หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปแสดงความคิดเห็นตามสิทธิอย่างเสรีผ่าน
ช่องทาง ตามประกาศ เช่นตู้รับข้อคิดเห็น หนังสือ จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร E-Mail Website สื่อมวลชน
หรือสื่อภายนอก และช่องทางอื่น ๆ เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพและผู้รับบริการพึง
พอใจ
3.9 การติดตามข้อคิดเห็ น หมายถึง การติดตามการดาเนินการข้อคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นระยะ
หลั งจากที่คณะกรรมการจั ดการข้อคิดเห็น พิจารณาแล้ว โดยต้ องแจ้งผู้เสนอข้อคิดเห็ นทราบสถานการณ์
ดาเนินการอยู่ขั้นตอนใด
3.10 การตรวจสอบข้อเท็จจริง หมายถึง การนาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อคิดเห็นนั้นมาประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ
3.11 การตอบสนองข้อเท็จจริง หมายถึง การดาเนินการให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงว่าหน่วยงานใด เป็น
ผู้ดาเนินการเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนั้น
3.12 การสื่อสารการตัดสินใจ หมายถึง การแจ้งผล ข้อวินิจฉัย หรือเรื่องที่ดาเนินการตามข้อคิดเห็น
โดยใช้ช่องทางที่กาหนด
3.13 การปิดข้อคิดเห็น หมายถึง การสิ้นสุดการดาเนินการในข้อคิดเห็นนั้นๆ
4. การจัดกลุ่มข้อร้องเรียน เป็นการจาแนกความสาคัญของข้อร้องเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรง ข้อร้องเรียนในข้อนี้รุนแรงมากซึ่งลูกค้าไม่พอใจในการรับ
บริการและอาจถึงขั้นเลิกใช้บริการได้
กลุ่มที่ 2 ข้อร้องเรียนที่มีความถี่สูง ข้อร้องเรียนในข้อนี้ลูกค้าจานวนมากจะได้รับผลกระทบ
กลุ่มที่ 3 ข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรงและมีความถี่สูง
กลุ่มที่ 4 ข้อร้องเรียนอื่น ๆ อาจเป็นข้อเรียกร้องเล็ก ๆ น้อย ซึ่งอาจเกิดจากความไม่พอใจส่วนตัว
5. ประเภทข้อร้องเรียนของกรมแพทย์ทหารเรือ
รหัส
001 NMD
002 NMD
003 NMD
004 NMD
005 NMD
101 HOSP
102 HOSP

ประเภทข้อร้องเรียน
ด้านบุคลากร
ด้านการบริการ
ด้านทุจริต
ด้านสิทธิกาลังพล
ด้านอื่นๆ
ด้านงานการแพทย์ทางคลินิก
(Clinical)
ด้านงานบริการการแพทย์
ทั่วไป

หัวข้อย่อย

102A HOSP ด้านพฤติกรรมบริการ
102B HOSP ด้านระบบบริการ
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หมายเหตุ
ร้องเรียนผ่านกรมแพทย์ทหารเรือ
ร้องเรียนผ่านกรมแพทย์ทหารเรือ
ร้องเรียนผ่านกรมแพทย์ทหารเรือ
ร้องเรียนผ่านกรมแพทย์ทหารเรือ
ร้องเรียนผ่านกรมแพทย์ทหารเรือ
ร้องเรียนผ่านหน่วย ระดับ รพ.
ร้องเรียนผ่านหน่วย ระดับ รพ.
ร้องเรียนผ่านหน่วย ระดับ รพ.

รหัส

ประเภทข้อร้องเรียน
(Non-Clinical)

หัวข้อย่อย
102C HOSP ด้านสถานที่ เครื่องมือ
สิ่งแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก
102D HOSP ด้านการเงิน/ เอกสาร
102E HOSP ด้านสิทธิผู้ป่วย
102F HOSP ด้านทั่วไปอื่นๆ

หมายเหตุ
ร้องเรียนผ่านหน่วย ระดับ รพ.
ร้องเรียนผ่านหน่วย ระดับ รพ.
ร้องเรียนผ่านหน่วย ระดับ รพ.
ร้องเรียนผ่านหน่วย ระดับ รพ.

6. ระดับความรุนแรง หมายถึง เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ข้อคิดเห็นผู้รับบริการดังนี้
หน่วยระดับโรงพยาบาล
การแบ่งระดับความรุนแรงตามระดับของผลกระทบ ในงานบริการการแพทย์ทั่วไป (Non-Clinical Risk)
ของ โรงพยาบาล
ความรุนแรง
รุนแรงน้อย

ระดับผลกระทบ
1.ไม่ทาให้สญ
ู เสียทรัพย์สิน ผลกระทบต่องานน้อย ไม่มผี ลกระทบบุคคล

รุนแรงน้อย

2.สูญเสียทรัพย์สิน < 10,000 บาท/ กระทบต่องาน< 3 วัน/ บุคคล 1-2 คน

รุนแรงปานกลาง

3.สูญเสียทรัพย์สิน 10,001-50,000/กระทบต่องาน 3-15 วัน/บุคคล 3-15 คน

รุนแรงมาก

4. สูญเสียทรัพย์สิน 50,001-250,000/กระทบต่องาน >15 วัน/บุคคล 16-50 คน

รุนแรงสูงสุด

5.สูญเสียทรัพย์สิน >250,000/กระทบต่อระบบงานหลายหน่วย/ถูกฟ้องร้องออก
สื่อ/มีผลต่อชื่อเสียงโรงพยาบาล

การแบ่งระดับความรุนแรงตามระดับของผลกระทบ ในงานการแพทย์ทางคลินิก (Clinical Risk) ของ
โรงพยาบาล
ความรุนแรง
รุนแรงน้อย
รุนแรงปานกลาง
รุนแรงมาก
รุนแรงสูงสุด

A
B
C
D
E
F
G
H
I

ระดับผลกระทบ
เหตุการณ์ซึ่งมีโอกาสให้เกิดความคลาดเคลื่อน
เกิดความคลาดเคลื่อนแต่ยังไม่ถึงตัวผู้ป่วย
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย แต่ไม่ทาให้ผู้ป่วยเกิดอันตราย
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย ต้องเฝ้าระวังว่าไม่เกิดอันตราย
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย เกิดอันตรายชั่วคราว ต้องบาบัดรักษา
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย ต้องอยู่ รพ./นอน รพ.นานขึ้น
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายถาวร
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย ส่งผลให้ต้องทาการช่วยชีวิต
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผู้ป่วย เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต
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7. ระดับความรวดเร็วในการตอบสนองข้อคิดเห็นผู้รับบริการหมายถึงเกณฑ์การประเมินระดับความรวดเร็ว
ในการตอบสนองโดยดูจากระดับความรุนแรงของอุบัติการณ์ข้อคิดเห็นผู้รับบริการดังนี้
ระดับ
ความ
รุนแรง
1

ความรุนแรง

หัวข้อ
ย่อย

คาอธิบายเพิ่มเติม

รุนแรงน้อย
(ไม่เกิดผลกระทบ)
รุนแรงน้อย
(ไม่เกิดผลกระทบ)

A

รุนแรงน้อย
(ผลกระทบน้อย)

C

2

รุนแรงปานกลาง
(ผลกระทบปานกลาง)

A

3

รุนแรงมาก

A

รุนแรงมาก สูงสุด

B

ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน
ต้องการให้ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ/ชมเชย
ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ไม่พึงพอใจ
ต้องการสอบถาม/ พูดคุย/ ร้องขอข้อมูล
พูดคุยแก้ไขในหน่วยได้
ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน เกิดผลกระทบน้อย
ต้องการสอบถาม/ พูดคุย/ ร้องขอข้อมูล
ควรพูดคุยทาความเข้าใจ พูดคุยแก้ไขในหน่วยได้
ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน เกิดผลกระทบ
มีโอกาสฟ้องร้อง ดาเนินคดี หน่วยเสื่อมเสียชื่อเสียง
ต้องเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อปกป้องชื่อเสียง
ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบต่อชีวิต ได้รับบาดเจ็บ
เสียชีวิต/พิการถาวร/กระทบต่อความมั่นคงในการ
ดาเนินชีวิตปัจจุบัน
ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน เกิดผลกระทบ และ
เกิดการฟ้องร้อง/ เป็นคดีความ

B

ความรวดเร็วในการ
ตอบสนองข้อคิดเห็น
ผู้รับบริการ
ภายใน 1 วัน (ระดับ พร.)
30 วัน (ระดับ รพ.)
ภายใน 1 วัน

ภายใน 1 วัน

ภายใน 7 วัน (ระดับ พร.)
7-15 วัน (ระดับ รพ.)
ภายใน 7 วัน
โดยมีการบริหารจัดการทันที
ภายใน 1 วัน
โดยมีการบริหารจัดการทันที

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
A. การบริหารจัดการข้อร้องเรียนในระดับกรมแพทย์ทหารเรือ
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อคิดเห็นผู้รับบริการ โดยมีหน้าที่ในการควบคุม กากับ ติดตามดูแล
บริหารจัดการข้อคิดเห็นผู้รับบริการที่เกี่ยวกับกรมแพทย์ทหารเรือ ตลอดจนพิจารณา ข้อคิดเห็น
4.2 จัดช่องทางการรับข้อคิดเห็ นจากผู้ รับบริการผ่านหลายช่องทาง อาทิ ตู้รับข้อคิดเห็น หนังสื อ
จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร E-mail Website รวมทั้งที่มายื่นข้อคิดเห็นด้วยตนเอง
4.3 การรับข้อคิดเห็นจากช่องทางที่กาหนด ดังนี้
4.3.1 ตู้รับ แบบแสดงความคิดเห็ น ข้อร้องเรียน ตั้งอยู่บริเวณหน้าห้ องรับ -ส่งหนังสื อข้าง
แผนกธุรการ อาคาร บก.พร.ชั้น 1
4.3.2 จดหมายร้ องเรี ย นทางไปรษณีย์ หน่ว ยรับแผนกธุรการ พร. อาคาร บก.พร.ชั้น 1
บุคคโล ธนบุรี กทม.10600
4.3.3 โทรศัพท์ หมายเลข 02 4752606 โทรสาร 02 4752593
4.3.4 ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ กองกาลังพล พร. อาคาร บก.พร.ชั้น 2
4.3.5 E-mail : nmd 52606 @ gmail.com
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4.3.6 Website กรมแพทย์ทหารเรือ : WWW.nmd.go.th (ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์)
4.3.7 หนังสือราชการตามสายงาน
4.3.8 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนรัฐบาล 1111
4.4 การรับข้อคิดเห็น ณ กรมแพทย์ทหารเรือ
4.4.1 การรับข้อคิดเห็นผ่านช่องทางใด ๆ ให้ลงทะเบียนรับ
4.4.2 หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ดาเนินการจัดการข้อคิดเห็นที่ลงทะเบียนรับเรียบร้อย
แล้ ว ตามระดั บ ความรุ น แรงโดยข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ให้ จั ด ท าเอกสารเสนอประธาน
คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณา เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดาเนินการ รวมทั้ง
ต้องส่ง รายงานผลให้กรมแพทย์ทหารเรือทราบภายใน 15 วันทาการ
4.4.3 หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ที่มีหน้าที่กากับ ติดตามการดาเนินการจัดการข้อคิดเห็นอยู่
ขั้นตอนใดต้องสื่อสารการตัดสินใจแจ้งผู้ให้ข้อคิดเห็นทราบสถานะของการดาเนินการ
4.4.4 การปิดข้อคิดเห็น เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยการแจ้งผลการดาเนินการ
ต่อผู้ให้ข้อคิดเห็น และรายงานประธานคณะกรรมการจัดการข้อคิดเห็นทราบ และกรมแพทย์ทหารเรือทราบ
ภายใน 15 วันทาการ
4.5 กรมแพทย์ทหารเรือกรณีโรงพยาบาลได้รับข้อคิดเห็น
4.5.1 กรณีได้รับข้อคิดเห็นตามระดับความรุนแรง กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อโรงพยาบาล พิจารณา
ดาเนินการแก้ไขตามกระบวนการของหน่วยงานเรียบร้อยแล้วให้รายงานผลการดาเนินการต่อ กพ.ทร. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.6 กรณีที่ได้รับข้อคิดเห็นผ่านช่องทางอื่น ๆ ของหน่วยงาน เมื่อดาเนินการตอบสนองข้อคิดเห็นและ
ปิดข้อคิดเห็ นเรี ย บร้ อยแล้ว จั ดส่ งสรุป รายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้ รับบริการ/ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยใน
ภาพรวมของหน่วยงานเสนอกรมแพทย์ทหารเรือทราบทุกไตรมาส
4.7 กรณี บั ต รสนเท่ ห์ หรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ ไ ม่ แ จ้ ง ชื่ อ ที่ อ ยู่ ไม่ นั บ เข้ า แบบฟอร์ ม แต่ ใ ห้ ส่ ง ให้
คณะกรรมการจัดการข้อคิดเห็นใช้เป็นข้อมูลนาเข้าสาหรับพิจารณาต่อ
4.8 หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ดาเนินการรวบรวมข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ของหน่วยงานในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ
B. การบริหารจัดการข้อร้องเรียนในระดับหน่วยบริการทางการแพทย์ ของ พร. ( รพ.)
B.1 ทุกโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ จัดให้มีระบบบริการจัดการข้อร้องเรียนในโรงพยาบาลของ
ตนเอง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการบริหารจัดการ และ Feed back
B.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อคิดเห็นผู้รับบริการ โดยมีหน้าที่ในการควบคุม กากับ ติดตามดูแล
บริหารจัดการข้อคิดเห็นผู้รับบริการที่เกี่ยวกับกรมแพทย์ทหารเรือ ตลอดจนพิจารณา ข้อคิดเห็น
B.3 จัดช่องทางการรับข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการผ่านหลายช่องทาง อาทิ ตู้รับข้อคิดเห็น หนังสื อ
จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร E-mail Website รวมทั้งที่มายื่นข้อคิดเห็นด้วยตนเอง
B.4 การรับข้อคิดเห็นจากช่องทางที่กาหนด
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ลาดับ
โรงพยาบาล
1.
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
พร.

เบอร์โทร
02-4600000 ต่อ 41547
. ในเวลาราชการ
ศูนย์สันติวิธี
ประชาสัมพันธ์
. นอกเวลาราชการแจ้งศูนย์
โทรศัพท์
แจ้งผู้ตรวจการนอกเวลา เวร
ไกล่เกลี่ยประจาวัน

Website
WWW.Pinklao.go.th/Contact.php
Email: info @ pinklao.go.th

2.

รพ.สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พร.

WWW.Srkhospital.com/crm.php
Email : crm @ srkhospital.com

3.

รพ.อาภากรฯ

038-933971
. ในเวลาราชการ
แผนกลูกค้าสัมพันธ์
038-933900
. นอกเวลาราชการ
เบอร์กลาง รพ. ต่อผู้ตรวจการ
หรือศูนย์รับข้อร้องเรียน
73080 ประชาสัมพันธ์
038-437171
038-308080
ศูนย์รับข้อร้องเรียน
ปิดเวลา 2000 น.

4.

รพ.ทร.กรุงเทพ

WWW 2.
nmd.go.th/abkhosp/website/
Email : apkhospital @
gmail.com
FB : WWW.
Facbook.com/abkhospital

ตึกผู้ป่วยราชพฤกษ์ (ตึกบาบัด) WWW 2.nmd.go.th/bnh/
02-4752447 ตลอด 24 ชม. Email ; bnh 2557 @ gmail.com
นายทหารเวร 086-0677791
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5. ขั้นตอนการดาเนินงาน (Flowchart)
5.1 ช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนทาง Website
A. ระดับกรมแพทย์ทหารเรือ
Website กรมแพทย์ทหารเรือ
( www.NMD.go.th)
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้ร้องเรียนกรอกข้อมูลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผู้มีหน้าที่ตามคาสั่ง พร. เปิดรับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทุกวันราชการ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย)

ผู้มีหน้าที่ตามคาสั่ง พร.รวบรวมข้อมูลเสนอผู้เกี่ยวข้อง

ผู้เกี่ยวข้องตอบกลับ พร.

ผู้มีหน้าที่ตามคาสั่ง พร. แจ้งผลการดาเนินการย้อนกลับผู้ให้ข้อมูล พร้อมประเมินความพึงพอใจ

รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ
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5.2 กระบวนการจัดการข้อคิดเห็นผู้รับบริการ
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ชื่อกระบวนการ การจัดการข้อร้องเรียน
ลาดับที่
1

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

รับเรื่องร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ร้องเรียนมาติดต่อตามช่องทางต่างๆหรือหน่วยงานส่งเรื่องร้องเรียนมายังแผนกลูกค้า
สัมพันธ์ รับเรื่อง/ข้อมูล ลงทะเบียนและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

-แผนกลูกค้าสัมพันธ์

หนังสือร้องเรียน/หนังสือจากหน่วยงานที่แจ้ง
เรื่องมาที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์

เสนอหัวหน้าลูกค้าสัมพันธ์พิจารณา พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล และมอบหมายเรื่องให้
หน่วยที่เกีย่ วข้องดาเนินการ

-หัวหน้าลูกค้าสัมพันธ์

หนังสือร้องเรียน/หนังสือจากหน่วยงานที่แจ้ง
เรื่องมาที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์

ทาบันทึกเสนอผู้บริหาร พร้อมทั้งหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

-หัวหน้าลูกค้าสัมพันธ์
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อร้องเรียนเสนอผู้บริหารทราบ

หน่วยงานที่เกีย่ วข้องได้รับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่

-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

หนังสือที่แจ้งให้หน่วยงานนั้นๆตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

หน่วยงานที่เกีย่ วข้องแจ้งผลการดาเนินการ สรุปเรื่องและทาบันทึกเสนอผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ

-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
-แผนกลูกค้าสัมพันธ์

เอกสารต่างๆที่หน่วยงานที่รับผิดชอบส่งมาให้
ผู้บริหาร
ทราบผลการพิจารณา

ยุติเรื่องแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน/หน่วยงานที่ส่งเรื่องร้องเรียน แต่ถ้าไม่ยุติสั่ง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

-แผนกลูกค้าสัมพันธ์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

3 ช.ม.
2

วิเคราะห์เรื่องและข้อมูลที่ได้
จากการร้องเรียน
3 ช.ม.

3

เสนอผู้บริหารพิจารณา
1วัน

4

ส่งเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
3 วัน

5

6

รอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่
ตรวจสอบแล้วทาบันทึกเสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
ไม่ยุติ

ยุติ

1 วัน

วัน

1วัน

แจ้งผลการพิจารณา
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