
 
 
 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 
การจัดการขอรองเรียน 

(Complaint Management Standard Operation Procedure) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูจัดทำ สำนักวิชาการสุขภาพจิต 



คูมือการปฏบิัติงานการจดัการขอรองเรียน  
---------------------------------- 

 
1.วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือใหบุคลากรหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการดำเนินการจัดการขอรองเรียนของกลุมคุมครอง
จริยธรรมกรมสุขภาพจิต ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการแกไขปญหาตามขอรองเรียนที่ไดรับ
จากชองทางการรองเรียนตาง ๆ โดยกระบวนการและวิธีการดำเนินงานตองเปนไปทิศทางเดียวกัน 

1.2 เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกำหนดระเบียบ หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน
ที่กำหนดไวอยางครบถวน และมีประสิทธิภาพ 

1.3 เพื่อเปนการเผยแพร ประชาสัมพันธใหประชาชนผูรับบริการ ไดทราบถึงกระบวนการจัดการ     
ขอรองเรียน ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที ่ม ีอยู  เพื ่อขอรับบริการที ่ตรงกับ            
ความตองการ 

2. ขอบเขต 
คูมือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดการขอรองเรียนของกรมสุขภาพจิต การสื่อสาร การรับ

ขอคิดเห็น การติดตาม การตอบรับ การตรวจสอบและการตอบสนองขอรองเรียนจากชองทางตางๆ            
การวิเคราะหระดับขอรองเรียน การแจงกลับผูรองเรียน การประสานผูที่เกี่ยวของในหนวยงานเพื่อดำเนินการ
แกไข / ปรับปรุงการประสานศูนยรับขอรองเรียนกรมสุขภาพจิต การประสานหนวยงานภายนอกกรม การ
ติดตามผลการแกไข /ปรับปรุง เพ่ือแจงกลับใหผูรองเรียนทราบ และการรายงานผลการจัดการขอรองเรียน 

3. คำจำกัดความ 
3.1 ผูรับผิดชอบจัดการขอคิดเห็นผูรับบริการ หมายถึง ผูที ่ไดรับมอบหมายโดยการแตงตั้งจาก      

กลุมคุมครองจริยธรรมกรมสุขภาพจิต โดยมีหนาที่ในการควบคุม กำกับ ติดตาม ดูแลการรับขอคิดเห็น และ
บริหารจัดการขอคิดเห็นผูรับบริการที่เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต ตลอดจนพิจารณา ขอคิดเห็น 

3.2 ขอคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็น โดยรวมถึงขอเสนอแนะ และขอรองเรียน 

3.3 ขอเสนอแนะ หมายถึง การบอกกลาว หรือเสนอเรื่องราวในเชิงสรางสรรค คำชม หรือ คำแนะนำตางๆ 

3.4 ขอรองเรียน หมายถึง การแสดงเจตนารมณการใชสิทธิเพื่อแจงความเสียหาย หรือสิ่งที่ไมพึง
ประสงคที่เกิดขึ้นกับผูรับบริการ เจาของผลิตภัณฑ และบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

3.5 ระดับขอรองเรียน เปนการจำแนกความสำคัญของขอรองเรียนออกเปน 4 กลุม ดังน้ี 
กลุมที่ 1 ขอรองเรียนที่มีความรุนแรง ซึ่งขอรองเรียนในขอน้ีรุนแรงมากซึ่งลูกคาไมพอใจใน 

การรับบริการและอาจถึงขั้นเลิกใชบริการได 
กลุมที่ 2 ขอรองเรียนที่มีความถี่สูง ขอรองเรียนในขอน้ีลูกคาจำนวนมากจะไดรับผลกระทบ 
กลุมที่ 3 ขอรองเรียนที่มีความรุนแรงและมีความถีส่งู 
กลุมที่ 4 ขอรองเรียนอ่ืน ๆ อาจเปนขอเรียกรองเล็ก ๆ  นอย ซึ่งอาจเกิดจากความไมพอใจสวนตัว 
 
 

 
 



 
3.6 ระดับความรุนแรง หมายถึง เกณฑการประเมินระดับความรุนแรงของอุบัติการณขอคิดเห็น 

ผูรับบริการ ดังน้ี 
 

ระดับความรุนแรง ความหมาย 
1 ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทำใหเกิดขอรองเรียนทั่วๆ ไป 
2 ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทำใหเกิดขอรองเรียนและนาจะสงผล 

ใหหนวยงานตองมีการเจรจาตอรองและทำความเขาใจ 
3 ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทำใหเกิดขอรองเรียน และนาจะสงผล 

ใหมีการเจรจาเพ่ือปกปองช่ือเสียงของหนวยงานหรือกรม 
4 ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทำใหเกิดการฟองรองทางคดีความ 
5 ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ และทำใหสงผลกระทบตอชีวิต และ 

ความมั่นคงในการดำรงชีวิตในปจจุบัน 
 

3.7 ระดับความรวดเร็วในการตอบสนองขอคิดเห็นผูรับบริการ หมายถึง เกณฑการประเมินระดับ 
ความรวดเร็วในการตอบสนองโดยดูจากระดับความรุนแรงของอุบัติการณขอคิดเห็นผูรับบริการ ดังน้ี 
 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ความหมาย ระดับความรวดเร็วในการ 
ตอบสนองขอคิดเหน็ผูรับบริการ 

1 ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทำใหเกิด 
ขอรองเรียนทั่วๆ ไป 

ภายใน 15 วัน 
 

2 ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทำใหเกิดขอรองเรียน 
และนาจะสงผลใหหนวยงานตองมีการเจรจาตอรอง
และทำความเขาใจ 

ภายใน 15 วัน 
 

3 ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทำใหเกิด 
ขอรองเรียน และนาจะสงผลใหมีการเจรจาเพ่ือปกปอง
ช่ือเสียงของสำนักวิชาการสุขภาพจิต 

ภายใน 12 วัน 
 

4 ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ จึงทำใหเกิด 
การฟองรองทางคดีความ 

ภายใน 10 วัน 
 

5 ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ และทำใหสงผล 
กระทบตอชีวิต และความมั่นคงในการดำรงชีวิตใน 
ปจจุบัน 

ภายใน 7 วัน 

 
3.8 การสื่อสาร หมายถึง การติดตอ การแจงขอมูล การแสดงเจตนาหรือผลการดำเนินการใหอีก

ผูรับบริการทราบผานชองทางตาง ๆ อาทิ หนังสือ โทรศัพท E-Mail Website และสื่ออ่ืน ๆ เปนตน 

 

 



 

3.9 การรับขอคิดเหน็ หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคคลทัว่ไปแสดงความคิดเห็นตามสทิธิอยางเสรี 
ผานชองทาง ตามประกาศ เชนตู ร ับขอคิดเห็น หนังสือ จดหมาย โทรศัพท โทรสาร E-Mail Website 
สื่อมวลชนหรือสื่อภายนอก และชองทางอื่น ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนางานบริการใหมีประสิทธิภาพและ
ผูรับบริการพึงพอใจ 

3.10 การติดตามขอคิดเห็น หมายถึง การติดตามการดำเนินการขอคิดเห็นของผูรับบริการเปนระยะ 
หลังจากที่คณะกรรมการจัดการขอคิดเห็นพิจารณาแลว โดยตองแจงผูเสนอขอคิดเห็นทราบสถานะการ
ดำเนินการอยูขั้นตอนใด 

3.11 การตรวจสอบขอเท็จจริง หมายถึง การนำขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกบัขอคิดเห็นน้ันมาประกอบการ 
พิจารณาของคณะกรรมการฯ 

3.12 การตอบสนองขอเท็จจริง หมายถึง การดำเนินการใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงวาหนวยงานใด เปน 
ผูดำเนินการเกี่ยวกับขอเท็จจริงน้ัน 

3.13 การสื่อสารการตัดสินใจ หมายถึง การแจงผล ขอวินิจฉัย หรือเรื่องที่ดำเนินการตามขอคิดเห็น 
โดยใชชองทางที่กำหนด 

3.14 การปดขอคิดเหน็ หมายถึง การสิ้นสดุการดำเนินการในขอคิดเห็นน้ันๆ 

3.15 การรายงานผล หมายถึง การเสนอผลการดำเนินการตอขอคิดเห็นน้ันๆ 

4. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
4.1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดการขอคิดเห็นผูรับบริการ โดยมีหนาที่ในการควบคุม กำกับ ติดตามดูแล

บริหารจัดการขอคิดเห็นผูรับบริการที่เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต ตลอดจนพิจารณา ขอคิดเห็น 
4.2 จัดชองทางการรับขอคิดเห็นจากผูรับบริการผานหลายชองทาง อาทิ ตูรับขอคิดเห็น หนังสือ

จดหมาย โทรศัพท โทรสาร E-mail Website รวมทั้งที่มาย่ืนขอคิดเห็นดวยตนเอง 
4.3 การรับขอคิดเห็นจากชองทางที่กำหนด ดังน้ี 

4.3.1 ตูรับแบบแสดงความคิดเห็น/ขอรองเรียน ต้ังอยูบริเวณหนาที่ทำการสำนักวิชาการ 
สุขภาพจิต อาคาร 1 ช้ัน 3 กรมสุขภาพจิต 

4.3.2 จดหมายรองเรียนทางไปรษณีย สงถึง สำนักวิชาการสุขภาพจิตสุขภาพจิต ถนนติวานนท  
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

4.3.3 โทรศัพท หมายเลข 0 2590 8042  
4.3.4 รองเรียนดวยตนเองไดที่ ทำการสำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต อาคาร 1    

ช้ัน 3 กรมสุขภาพจิต 
4.3.5 E-mail : dmh.bmha@gmail.com 
4.3.6 Website : http://www. dmh-bmha.com 

4.4 การรับขอคิดเห็น ณ ทีท่ำการสำนักวิชการสุขภาพจิต  
4.4.1 การรับขอคิดเห็นผานชองทางใด ๆ ใหลงทะเบียนรับ 
 
 



4.4.2 หนวยงานที่ไดรับมอบหมาย ใหดำเนินการจัดการขอคิดเห็นที่ลงทะเบียนรับเรียบรอยแลว 
ตามระดับ ความรุนแรงโดยขอคิดเห็นเกี่ยวกับหนวยงานในสังกัดใหจัดทำเอกสารเสนอประธานผูรับผิดชอบ
หรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณา เพ่ือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบและดำเนินการ รวมทั้งตองสง รายงาน
ผลใหกรมสุขภาพจิตทราบภายใน 15 วันทำการ 

4.4.3 หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ ที่มีหนาที่กำกับ ติดตามการดำเนินการจัดการขอคิดเห็นอยู
ขั้นตอนใดตองสื่อสารการตัดสินใจแจงผูใหขอคิดเห็นทราบสถานะของการดำเนินการ 

4.4.4 การปดขอคิดเห็น เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว โดยการแจงผลการดำเนินการตอ
ผูใหขอคิดเห็น และรายงานประธานคณะกรรมการจัดการขอคิดเห็นทราบ และกรมสุขภาพจิตทราบภายใน 15    
วันทำการ 

4.6 กรณีที่ไดรับขอคิดเห็นผานชองทางอื่น ๆ ของหนวยงาน เมื่อดำเนินการตอบสนองขอคิดเห็นและ
ปดขอคิดเห็นเรียบรอยแลว จัดสงสรุปรายงานขอคิดเห็น/ขอรองเรียนผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียใน
ภาพรวมของกลุมคุมครองจริยธรรมกรมสุขภาพจิตเสนอหัวหนากลุมฯ ทราบทุกเดือน 

4.7 กรณีบัตรสนเทห หรือ ขอรองเรียนที่ไมแจงช่ือ ที่อยู ไมนับเขาแบบฟอรม แตใหสงใหผูรับผิดชอบ
จัดการขอคิดเห็นใชเปนขอมูลนำเขาสำหรับพิจารณาตอ 

4.8 หนวยงานที่ไดรับมอบหมาย ดำเนินการรวบรวมขอคิดเห็น/ขอรองเรียนผูรับบริการ/ผูมีสวนได 
สวนเสีย ของหนวยงานในสังกัดกรมเสนออธิบดีกรมสุขภาพจิตเพ่ือดำเนินการตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ขั้นตอนการดำเนินงาน (Flowchart) 
5.1 ชองทางการรับขอคิดเหน็ผูรบับริการ 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
            ผูรองเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ชองทางการรบัขอคิดเห็นผูรับบริการ 

โทรศัพท จดหมาย/โทรสาร/E-mail/Website 

 

ชี้แจงระเบียบปฏิบัติการจัดการ 

ขอคิดเห็นผูรบับริการ 

กระบวนการจัดการขอคิดเหน็

ผูรับบริการ  

กระบวนการจัดการขอคิดเหน็

ผูรับบริการ  

ไมยอมรับ 

ยอมรับ 

ยุติเรื่อง 



 
5.2 กระบวนการจัดการขอคิดเหน็ผูรับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระบวนการจัดการขอคิดเหน็ผูรบับริการ 

กรณกีารรับขอคิดเหน็จากชองทางตาง ๆ  

ลงทะเบียนรับสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส 

ผูอำนวยการสำนักฯ สั่งการ 

เสนอผูรับผิดชอบเพื่อจัดการขอคิดเหน็ผูรับบริการเพี่อสง

ตอใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบและดำเนนิการ/แจงผูให

ขอคิดเห็นทราบสถานะของการดำเนินการอยูในขัน้ตอนใด 

1. แจงผลการดำเนนิงานตอหัวหนากลุมคุมครองฯ 

2. แจงผลการดำเนนิงานตอผูใหขอคิดเห็น 

3. ปดขอคิดเห็น 

หนวยงาน 

ที่เก่ียวของ 

พิจารณาดำเนนิการ 

ผูอำนวยการสำนักฯ พิจารณา

ดำเนนิการ 

แกไขไมได 

แกไขได 

รวบรวมรายงานขอคิดเห็น/ขอรองเรียน
ผูรับบริการของกลุมคุมครองจริยธรรมเสนอ

ผูอำนวยการสำนักฯ ตอไป 

ปดขอคิดเห็น 


