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*กรณไีม่สามารถจัดการไดห้รือมีแนวโน้มที่รุนแรง 

 

 

ร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านช่องทาง 
โทรศัพท ์/ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ / กล่องรับฟังความคิดเห็น ณ จุดบริการ / เว็บไซด์ / ศูนย์ด ารงธรรม / หน่วยงานอื่นๆ 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์โรงพยาบาลฮอด ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน ในระบบ 

แจ้งกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการรับข้อร้องเรียน ร่วมกับกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง วิเคราะห์ และจัดการข้อร้องเรียน 

ข้อร้องเรียน ระดับ 1 
(ด าเนินการภายใน 10 วัน) 

ข้อร้องเรียน ระดับ 2* 
(ด าเนินการภายใน 30 วัน) 

 

ข้อร้องเรียน ระดับ 3* 
(ด าเนินการภายใน 60 วัน) 

 

ตอบกลับผู้ร้องเรียน 

สรุปรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เสนอกรรมการบริหารทุก 1 เดือนและส่ง ITA (กรณีระดับ 3 )ทุก 1 เดือน 
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การพิจารณาจ าแนกระดับข้อร้องเรียน 

ระดับ ประเภท นิยาม ตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรม ระยะเวลาตอบสนอง 
*เบ้ืองต้นภายใน 7 วัน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ค าชมเชย สอบถามหรือ
ร้องขอข้อมูล 

ผู้ร้องเรยีนไมไ่ดร้ับความ 
เดือดร้อน แตม่าตดิต่อ 
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ / 
ชมเชย / สอบถาม หรือ 
ร้องขอข้อมูล/ ขอสิทธิ 

-การเสนอแนะเกี่ยวกับ 
การให้บริการหน่วยงาน  
-การสอบถามข้อมลูต่าง ๆ 

ไม่เกิน 10 วัน ท าการ กลุ่มงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2 ข้อร้องเรียนทั่วไป ผู้ร้องเรยีนไดร้ับความ 
เดือดร้อน แตส่ามารถ 
แก้ไขไดโ้ดยหน่วยงานใน 
โรงพยาบาล, เรื่องไม่
ยุ่งยากซับซ้อน 

-การร้องเรียนเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
-การร้องเรียนเกี่ยวกับ 
คุณภาพการบริการของ 
หน่วยงาน 

ไม่เกิน 30 วัน ท าการ กลุ่มงาน 
/ หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่องที่
เกี่ยวข้อง 

3 ข้อร้องเรียนพิเศษ ผู้ร้องเรยีนไดร้ับความ 
เดือดร้อน ไม่สามารถ 
แก้ไขไดโ้ดยหน่วยงาน 
เพียงหน่วยงานเดียว, 
เรื่องที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนในการตรวจสอบ 
หรือแก้ไขปัญหา 

-การเรียกร้องให้มีการ 
ชุดเชยค่าเสยีหายจากการ
ให้บริการที่ผดิพลาด 
-การร้องเรียนเกี่ยวกับ 
ความผิดวินยัข้าราชการ, 
การกระท าละเมิด 
-การร้องเรียนความไม ่
โปร่งใสในการจดัซื้อจัด 
จ้าง , การพัสด ุ
-การร้องเรียนเกี่ยวกับ 
สิ่งแวดล้อม 
 

ไม่เกิน 60 วัน ท าการ -กลุ่มงาน 
/ หน่วยงาน 
เจ้าของเรื่องที่
เกี่ยวข้อง 
-คณะกรรมการ
ไกล่เกลี่ย
โรงพยาบาล 
-ผู้บริหาร 

 



ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลฮอด 

1. โทรศัพท์หมายเลข 053-461195 
2. ร้องเรียน ร้องทุกข์ด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลฮอด  

(ห้องหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  1.น.ส.นภัสวรรณ  ตาลผัด  2.นางธัญลักษณ์  สายประเสริฐ) 
3. ส่งหนังสือร้องเรียน / บัตรสนเท่ห์ มาที่โรงพยาบาลฮอด เลขท่ี 294 หมู่ 6 ต าบลหางดง  อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  50240 
4. กล่องรับฟังความคิดเห็น/ กล่องรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลฮอด ณ จุดบริการ ทั้งหมด 20 จุด 
5. เว็บไซด์ของโรงพยาบาลฮอด https://www.hodhospital.go.th/ 
6. อ่ืนๆได้แก่ การร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรม/ หน่วยงานอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hodhospital.go.th/


ช่องทาง ความถี่ / การตรวจสอบตามช่องทาง ระยะเวลาด าเนินการ รับเรื่องร้องเรียน 
เพื่อประสาน 

โทรศัพท์ ทุกครั้งที่มีการร้องเรียนร้องทุกข์ ภายใน 1 วันท าการ 
ร้องเรียน ร้องทุกข์ด้วยตนเอง 
ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ โรงพยาบาลฮอด  

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียนร้องทุกข์ ภายใน 1 วันท าการ 

หนังสือร้องเรียน / บัตร
สนเท่ห์ 

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียนร้องทุกข์ ภายใน 1 วันท าการ 
(นับจาก วันที่ลงเลขรับหนังสือ / 
จดหมาย ในทะเบียนของศูนย์รับข้อ
ร้องเรียน ร้องทุกข์) 

กล่องรับฟังความคิดเห็น/ 
กล่องรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ของโรงพยาบาลฮอด ณ จุด
บริการ 

ตรวจสอบทุกวัน  
(โดยผู้รับผิดชอบงาน RM) 

ภายใน 1 วันท าการ 

เว็บไซด์ของโรงพยาบาลฮอด   ตรวจสอบทุกวัน 
(โดยผู้รับผิดชอบ) 

ภายใน 1 วันท าการ 

อ่ืนๆ ได้แก่ การร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรม / 
หน่วยงานอื่น ๆ 

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียนร้องทุกข์ ภายใน 1 วันท าการ 
(นับจาก วันที่ลงเลขรับหนังสือ / 
จดหมาย ในทะเบียนของศูนย์รับข้อ
ร้องเรียน ร้องทุกข์) 



แผนผังขั้นตอนการจัดการ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่(กรณีไม่สามารถจัดการได้หรือมีแนวโน้มที่รุนแรง) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านช่องทาง 
โทรศัพท ์/ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ / กล่องรับฟังความคิดเห็น ณ จุดบริการ / เว็บไซด์ / ศูนย์ด ารงธรรม / หน่วยงานอื่นๆ 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์โรงพยาบาลฮอด ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน ในระบบ 

แจ้งกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการรับข้อร้องเรียน ร่วมกับกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง วิเคราะห์ และจัดการข้อร้องเรียน* 

กรณีไม่สามารถจัดการได้หรือมีแนวโน้มที่รุนแรง 

ประสานเครือข่ายในพ้ืนที่เพ่ือประเมินสถานการณ์ 

 

เพื ่

แจ้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย 

แจ้งผู้บริหารรับทราบและสั่งการ 

ทีมไกล่เกลี่ยลงพ้ืนที่ เพื่อไกล่เกลี่ย 

 

เพื ่สรุปรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เสนอกรรมการบริหารทุก 1 เดือนและส่ง ITA (กรณีระดับ 3 )ทุก 1 เดือน 



  

 


