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คูมือ
การปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกข
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร

ก

คํานํา
คูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองเรียน (เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบ) ของโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร เพื่อเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานดานเรื่อง
รองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนของโรงพยาบาลสูงเมน
เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรื่องราวรองทุกขใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพสอดคลอง
กับแผนบริหารราชการแผนดินตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governace) มุงใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนอง ความตองการของประชาชน ใหเกิด
ความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ตองานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน
มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
และมีการประเมินผลการ
ใหบริการ สม่ําเสมอ ทั้งนี้การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ
ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการจําเปนตองมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน
โรงพยาบาลสูงเมน ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่จะตองอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
บริหารจัดการเรื่องราวรองทุกข ประสานการแกไขปญหาตามขอรองทุกข /รองเรียน อํานวยความสะดวกแกผู
รองทุกข/รองเรียน ตลอดจนประมวลผลประเด็นปญหาเรื่องรองทุกข /รองเรียน เพื่อหาแนวทางแกไขหรือ
นําเสนอผูบริหารสั่งการ และจัดทํากระบวนการในการจัดการเรื่องราวรองทุกข /รองเรียน กําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติหนาที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได ลดขั้นตอนที่ไมจําเปน ลดผลกระทบที่จะเกิดแกผูมีสวนไดสวน
เสียทั้งทางตรงและทางออมไดอยางมีคุณภาพ ตลอดจนสรางความเชื่อมั่น และสรางภาพลักษณที่ดี จึงไดจัดทํา
คูมือเลมนี้ขึ้นเปนแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องรองทุกข /รองเรียน หวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชน
สําหรับหนวยงานและบุคลากรผูปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสูงเมน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลสูงเมน

ข

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน
1. หลักการและเหตุผล
2. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
3. สถานที่ตั้ง
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
5. วัตถุประสงค
6. คําจํากัดความ
7. ระยะเวลาเปดใหบริการ
8. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข(เรื่องรองเรียนทั่วไป)
9.แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข( เรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ)
10. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
11. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข จากชองทางตางๆ
12. การบันทึกขอรองเรียน
13. การประสานงานเพื่อแกไชปญหารองเรียน/รองทุกข
14. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน
15. การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ
16. มาตรฐานงาน
17. แบบฟอรม
ภาคผนวก

ก
ข
1
1
1
1
2
2
2
3
4
5
5
5
6
6
6
6
6

-๑-

คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงพยาบาลสูงเมน
1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎี กาว าด ว ยหลั กเกณฑ และวิ ธี การบริ ห ารกิ จ การบ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546
ได กําหนดแนวทางปฏิ บัติ ราชการ มุ งใหเ กิด ประโยชน สุขแกป ระชาชน โดยยึด ประชาชนเป นศู นย กลาง
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตองานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน
มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง
ความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ ซึ่งไดดําเนินการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน
รับเรื่องราวรองทุกข ศูนยเรื่องราวรองทุกขโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร ประจําป 2564 เพื่อนํามาเปนคูมือ
การปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกข ศูนยเรื่องราวรองทุกขโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร ประจําป 2564
2. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงพยาบาลสูงเมน
เพื่ อให การบริ ห ารระบบราชการเปน ไปด ว ยความถู กตอง บริ สุ ทธิ์ ยุติ ธ รรม ควบคู กับ
การพัฒ นาบําบั ดทุ กข บํ ารุ งสุ ข ตลอดจนดํ าเนิน การแก ไขป ญหาความเดือดร อนของประชาชน ไดอย าง
มีประสิทธิภาพ ดวยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเปนศูนยรับแจงเบาะแสการ
ทุจริต หรือไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ โรงพยาบาลสูงเมน จึงไดจัดตั้งศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกขขึ้น ซึ่งในกรณีการรองเรียนที่เกี่ยวกับบุคคลจะมีการเก็บรักษาเรื่องราว ไวเปนความลับและ
ปกปดชื่อผูรองเรียน เพื่อมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน
3. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู ณ เลขที่ 118 หมู 6 ตําบลดอนมูล อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 54130
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
เป น ศู น ย กลางในการรั บ เรื่ อ งราวร องทุ ก ข และให บ ริ การข อมู ล ข า วสาร ให คํา ปรึ กษา
รับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชนและรองทุกขเรื่องการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ของหนวยงาน รวมถึงรองทุกขเรื่องระบบการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานในสังกัดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่และเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงาน

-๒5. วัตถุประสงค
1. เพื่ อให การดํ าเนิ น งานจั ด การขอรองเรี ย น / ร องทุ กข ของศู นย รับ เรื่องราวร องทุ กข
โรงพยาบาลสูงเมน มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการ
ขอรองเรียน/รองทุกข ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ
6. คําจํากัดความ
“ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางออม จากการดําเนินการของหนวยราชการในสังกัด โรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร เชน ประชาชนใน
จังหวัดแพร เปนตน
“การจั ดการข อร องเรีย น” มี ความหมาย ครอบคลุ มถึ งการจั ดการในเรื่ องข อร องเรี ย น/
รองทุกข/ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล
“ผูรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอราชการผาน
ชองทางตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/
การชมเชย/การรองขอขอมูล
“ชองทางการรั บข อรองเรี ยน/รองทุ กข” หมายถึ ง ช องทางต าง ๆ ที่ ใชในการรั บ เรื่ อง
รองเรียน/รองทุกข เชน ติดตอดวยตนเอง/ติดตอทางโทรศัพท/เว็บไซต/Face Book
7. ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08.30 – 16.30 น.

-๓-

8. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข (เรื่องรองเรียนการใหบริการทั่วไป)
1. รองเรียนดวยตนเอง
2. รองเรียนผานเว็บไซต
โรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร

รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข

www.smhos.com

ประสานงานหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง

3. รองเรียนทางโทรศัพท
054-541299 ตอ 1703

4. รองเรียนทาง Facebook
แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
โรงพยาบาลสูงเมน (ภายในระยะเวลาที่
กําหนด)

ยุติ

ไมยุติ

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ

ไมยุติแจงผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ

สิ้นสุดการดําเนินการ
รายงานผลใหผูบริหารทราบ
สิ้นสุดเรื่อง
รายงานผลศูนยดํารงธรรม
ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข รวมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล

-๔-

9. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข (เรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ)
1. รองเรียนดวยตนเอง
2. รองเรียนผานเว็บไซต
โรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร

รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข

www.smhos.com

ประสานงานหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง

3. รองเรียนทางโทรศัพท
054-541299 ตอ 1703

4. รองเรียนทาง Facebook
แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
โรงพยาบาลสูงเมน (ภายในระยะเวลาที่
กําหนด)

ยุติ

ไมยุติ

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ

ไมยุติแจงผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ

สิ้นสุดการดําเนินการ
รายงานผลใหผูบริหารทราบ
สิ้นสุดเรื่อง
รายงานผลศูนยดํารงธรรม
ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข รวมกับคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของขาราชการในโรงพยาบาลสูงเมน

-๕10. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ของหนวยงาน
10.1 จัดตั้งศูนย / จุดรับขอรองเรียน / รองทุกข ของประชาชน
10.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนย
10.3 แจงผูรับ ผิดชอบตามคําสั่ง โรงพยาบาลสูงเมน จังหวั ดแพรเพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน
11. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข จากชองทางตาง ๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข ที่เขามายังหนวยงานจาก
ชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ชองทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง

ระยะเวลาดําเนินการ
รับขอรองเรียน / รองทุกข
เพื่อประสานหาทางแกไข
ปญหา

รองเรียนดวยตนเอง ณ
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
โรงพยาบาลสูงเมน
รองเรียนผานเว็บไซต
โรงพยาบาลสูงเมน
www.smhos.com
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร
รองเรียนทางโทรศัพท
054-541299 ตอ 1703

ทุกครั้งที่มีการรองเรียน

ภายใน 1 วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทําการ

รองเรียนทาง Face Book

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทําการ

หมายเหตุ

12. การบันทึกขอรองเรียน
12.1 กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู หมายเลข
โทรศัพทติดตอ เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานที่เกิดเหตุ
12.2 ทุกชองทางที่ มีการร องเรีย น เจ าหนาที่ ตองบัน ทึกขอร องเรีย น / ร องทุกข ลงสมุดบันทึ ก
ขอรองเรียน / รองทุกข

-๖13. การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหาขอรองเรียน/ รองทุกข และการแจงผูรองเรียน / รองทุกขทราบ
13.1 กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที
13.2 ข อ ร อ งเรี ย น / ร อ งทุ กข ที่ เ ป น การร องเรี ย นเกี่ ย วกั บ คุ ณภาพการให บ ริ ก ารของ
หนวยงานและระบบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน แจงผูรับผิดชอบจัดทําบันทึกขอความเสนอ
ไปยังผูบริหารเพื่อสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
13.3 ขอรองเรียน / รองทุกข ที่ไมอยูในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัด
แพร ใหผูรับผิดชอบดําเนินการประสานหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ใน
การแกไขปญหาตอไป
13.4 ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียน
ความไมโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป
14. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน
ให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งรายงานผลการดํ า เนิ น การให ท ราบภายใน 15 วั น ทํ า การ
เพื่อเจาหนาที่ศูนยฯ จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป
15. การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ
15.1 ให ร วบรวมและรายงานสรุ ป การจั ด การข อ ร อ งเรี ย น/ร อ งทุ ก ข ให ผู บ ริ ห ารทราบ
ทุกเดือน หรือ 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน
15.2 ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการ
จั ด การข อ ร อ งเรี ย น / ร อ งทุ ก ข ในภาพรวมของหน ว ยงาน ทั้ ง ข อ ร อ งเรี ย นของการปฏิ บั ติ ง านของการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่และระบบริหารการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานและเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา องคกร ตอไป
16. มาตรฐานงาน
การดําเนินการแกไขขอรองเรียน / รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
กรณีไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แพร ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน /
รองทุกขใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
17. แบบฟอรม

แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน / รองทุกข

18. จัดทําโดย ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข โรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร
หมายเลขโทรศัพท 054 - 541299 ตอ 1703, โทรสาร 054 – 630939, เว็บไซต www.smhos.com

ปกหลัง คูมือ การปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกข ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
โรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร
สังกัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สําหรับโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร
ชื่อหนวยงาน : กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเมน จังหวัดแพร
วัน/เดือน/ป : .......................... ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓............................................................
หัวขอ : หลักเกณฑและขั้นตอนการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนฯ
รายละเอียดโดยสรุป :
๑. คูมือการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกข โรงพยาบาลสูงเมน ป ๒๕๖๔
๒. การดําเนินการ และรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนรองทุกข
Linkภายนอก : .........ไมม.ี ..........
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….............

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล
อนุรักษ ชมภูมิ่ง
( นายอนุรักษ ชมภูมิ่ง )
ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผูอนุมัติรับรอง
แสงชัย พงศพิชญพิทักษ
(นายแสงชัย พงศพิชญพิทักษ)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเมน
๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร
อนุรักษ ชมภูมิ่ง
( นายอนุรักษ ชมภูมิ่ง )
ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

