คูมือหลักเกณฑ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแกไขปญหากรณีที่มีการรองเรียนและการรับ
เรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
ของเจาหนาที่

โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแมฮองสอน

คํานํา
ปจจุบันหนวยงานราชการตางมุง ปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการ การดําเนินงาน รวมทั้ง การ
ใหบริการตาง ๆ เพื่อ กอใหเ กิดประโยชนสู ง สุดตอ ประเทศชาติและประชาชน ซึ่ ง สํานัก งานสาธารณสุ ขจัง หวั ด
แมฮองสอน ไดกําหนดแนวทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อใหประชาชน และเจาหนาที่ของรัฐ มีความรูความ
เขาใจ ในเรื่อง พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และเพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานของ
สวนราชการได ยังผลใหสวนราชการดําเนินงานตาง ๆ ดวยความโปรงใส และเปนธรรม
โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแมฮองสอน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติง านการรับเรื่องรองเรียนการ
ปฏิบัติง านหรือการใหบริการของเจาหนาที่ โดยรวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติที่ไ ดจากประสบการณการทํางานจริง
ตั้งแตเริ่มตนจนไดขอยุติมานําเสนอไวในคูมือเลมนี้ ตั้งแตขั้นตอน รับเรื่องรองเรียนจากชองทางตางๆ วิเคราะหขอ
รองเรียนตลอดจนการทําบันทึกเสนอผูบริหารของหนวยงานใหลงนามหนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา
ตรวจสอบขอเท็จจริง และดําเนินการตามอํานาจหนาที่ แจงผลการดําเนินการ สรุปเรื่องและทําบันทึกเสนอผูบริหาร
ใหความเห็นชอบ โดยหวัง วาผูที่ปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ตลอดจนผูเกี่ยวของสามารถนําความรูและ
เทคนิควิธีการปฏิบัติงานตางๆ ไปประยุกตใชใหเหมาะสมและเปนมาตรฐานเดียวกัน

โรงพยาบาลสบเมย
กุมภาพันธ ๒๕๖๕

สารบัญ
คํานํา
วัตถุประสงค

หนา
๑

ขอบเขต
นิยามของคําสําคัญ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑
๑
๒

สวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาการดําเนินการ

๒
๓

การตอบสนองตอเรื่องรองเรียน
วิธีที่บุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน
ชองทางการรองเรียน

๕
๕
๕

เอกสารอางอิง

๖

คูมือการปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลสบเมยมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อสามารถดําเนินการจัดการขอรองเรียนไดอยางเปนระบบ
๓. เพื่อจัดเก็บขอมูลความรูเกี่ยวกับแนวทาง เทคนิค ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
๔. เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน
ขอบเขต
การจัดทํามาตรฐานการจัดการเรื่องรองเรียน เริ่มตั้ง แตขั้นตอนการรับขอรองเรียนจากผูรับบริการหรือ
หนวยงานที่สง ขอรองเรียนมาใหจัง หวัดฯตรวจสอบวิเคราะหขอรองเรียน เพื่อเสนอผูบริหารพิจ ารณาใหความ
เห็น ชอบ การสงขอรองเรียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริง การติดตามประเมินผล เพื่อปองกัน
ผลกระทบการจัดการขอรองเรียน การรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง และการยุติเรื่องรองเรียน
ผูรับบริการ หมายถึง ผูรองเรียนหรือผูที่มาปรึกษา/ผูมีสวนไดเสีย รวมถึงสวนราชการหรือองคกรเอกชนที่
สงขอรองเรียน
ขอรองเรียน หมายถึง เรื่องรองเรียนตางๆ โดยแบงออกเปน ๕ เรื่องหลักๆ ดังนี้
- เรื่องขอรับความชวยเหลือ
- เรื่องไดรับความเดือดรอน
- เรื่องขอความเปนธรรม
- เรื่องการทุจริต/ การปฏิบัติหนาที่/ละเวนการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรของหนวยงานสาธารสุข
- เรื่องอื่นๆ
การตอบสนอง หมายถึง การสง ตอใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ การตรวจสอบและนําเรื่องรองเรียนเขาสู
กระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย พรอมกับแจงใหผู
รองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการภายในเวลา ๑๕ วัน ทั้งนี้ กรณีที่ขอรองเรียนไมไดระบุชื่อ
และที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนํา
เรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการตรวจสอบ ขอเท็จจริง การสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี การนําไป
แกไขปญหาการดําเนินงานหรืออื่นๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย
การติดตามประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการจัดการขอรองเรียน การติดตามเรื่องรองเรียน การ
ใหบริการของเจาหนาที่ การแจงเตือน

-๒๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ผูรองเรียนมาติดตอหรือหนวยงานตางๆ สงเรื่องมายังโรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
กลุมงานบริหารทั่วไป รับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส จากชองทางการรองเรียนของโรงพยาบาลสบเมย
๒. ลงทะเบีย นรั บเรื่องในสมุ ดคุม รับ เรื่ องร องเรี ยน คัด แยกหนัง สื อ วิเ คราะห เนื้ อหาของเรื่อ ง
รองเรี ยน/แจง เบาะแส ดานการทุจ ริตและประพฤติชอบ สรุ ปความเห็นเสนอผู อํานวยการโรงพยาบาลสบเมย
พิจารณาสั่งการ สงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการหรือมอบหมายใหกลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบ
เมย
๓. กลุมงานบริหารทั่วไป หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับเรื่องรองเรียนตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
เห็นชอบ

๔. หนวยงานที่เกี่ยวของแจง ผลการดําเนินการสรุปเรื่องและทําบัน ทึกเสนอผูบริหารใหความ

๕. ยุติเรื่อง แจงผลการพิจารณาแกผูรองเรียน/หนวยงานที่สงเรื่องรองเรียน แจงผูรองเรียนภายใน
15 วัน กรณีผูรองเรียนแจงชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถติดตอถึงผูรองเรียน
ได
๖. ไมยุติ สั่งตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม
๒. สวนงานที่รับผิดชอบ
๑. กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย รับเรื่องรองเรียนทั่วไป หรือกรณีที่มีการรองเรียนเรื่อง
การปฎิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่ และรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. กลุมงานประกันสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจัง หวัดแมฮองสอน รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
กรณีไดรับความเสียหายจากการใหบริการสาธารณสุข
๓. ระยะเวลาการดําเนินการ

-๓-

กระบวนการ/ระยะเวลาการดําเนินการ
ลําดับที่
1

ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา
รับเรื่องรองเรียน
จากชองทางตางๆ

1 วัน
2

เจาหนาที่วิเคราะหเรื่อง
และขอมูลที่ไดจากการ
รองเรียน

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน/ คุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ผูรองเรียนมาติดตอหรือหนวยงานตางๆสง
เรื่องมายังโรงพยาบาลสบเมย เจาหนาที่
รับเรื่อง ลงทะเบียนและวิเคราะหขอมูลที่
ได

การใหบริการที่รวดเร็ว ยิ้ม
แยมแจมใส
เต็มใจในการใหบริการ
เปนธรรม

เสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย
พิจารณา พรอมทั้งวิเคราะหขอมูล และ
มอบหมายเรื่องใหเจาหนาที่รับผิดชอบ

การวิเคราะหขอเท็จจริง สง หัวหนากลุม งาน
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
บริหารทั่วไป
ตรวจสอบโดยเร็ว เปนธรรม

หนังสือรองเรียน/หนังสือ
จากหนวยงานที่แจงเรื่อง
มาที่โรงพยาบาลสบเมย
ดําเนินการ

ทําบันทึกเสนอผูบริหาร พรอมทั้งหนังสือ
แจงหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา
ตรวจสอบขอเท็จจริง

การพิจารณาเรื่องดวยความ หัวหนากลุม งาน
เปนกลาง เปนธรรม
บริหารทั่วไป

บันทึก,หนังสือรองเรียน

เจาหนาทีก่ ลุม งาน หนังสือรองเรียน/หนังสือ
บริหารทั่วไป
จากหนวยงานที่แจงเรื่อง
มายังโรงพยาบาลสบเมย
ดําเนินการ

1 วัน
3

เสนอผูบริหารพิจารณาเรื่อง

3 วัน

เอกสารที่เกี่ยวของ

-๔ลําดับที่
4

ผังกระบวนการ/ ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน/ คุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

สงเรื่องตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบ

หนวยงานที่เกี่ยวของไดรับเรื่องรองเรียน
ตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่

การตรวจสอบขอเท็จจริงที่
เปนธรรม การดําเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
การติดตามเรื่องอยาง
ตอเนื่อง ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงได

เจาหนาที่
หนวยงานที่
เกี่ยวของในการ
ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง

หนังสือที่แจงใหหนวยงาน
นั้นๆตรวจสอบขอเท็จจริง

หนวยงานที่เกี่ยวของแจงผลการ
ดําเนินการ สรุปเรื่องและทําบันทึกเสนอ
ผูบริหารใหความเห็นชอบ

เรื่องที่ไดรับจากหนวยงานที่
ตรวจสอบมีขอเท็จจริงที่
ถูกตอง เปนธรรม เจาหนาที่
มีความเต็มใจในการบริการ

เจาหนาที่
หนวยงานที่
เกี่ยวของในการ
ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง

เอกสารตางๆที่หนวยงานที่
รับผิดชอบสงมาให
โรงพยาบาลสบเมยทราบ
ผลการพิจารณา

หัวหนากลุม งาน
บริหารทั่วไป

หนังสือแจงผลการ
พิจารณา

1 วัน
5

รอผลการพิจารณาจาก
หนวยงานที่ตรวจสอบแลวทํา
บันทึกเสนอผูบริหารใหความ
เห็นชอบ

3 วัน

6
ไมยุติ

ยุติ

แจงผลการพิจารณา

การตอบสนองตอเรื่อง
ยุติเรื่องแจงผลการพิจารณาแกผู
รองเรียน/หนวยงานที่สงเรื่องรองเรียน แต รองเรียนภายในระยะเวลา
ถาไมยุติสั่งตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติม รวดเร็ว เปนธรรม
ตรวจสอบได

-๕๔. การตอบสนองตอเรื่องรองเรียน
๔.๑ เมื่อมีการดําเนินการในเบื้องตนเปนประการใด ใหคณะกรรมการแจงใหผูรองเรียนทราบภายใน
ระยะเวลาสิบหาวัน และเมื่อไดดําเนินกระบวนการพิจารณาขอรองเรียนเสร็จเรียบรอยแลว ใหคณะกรรมการพิจารณาขอ
รองเรียนแจงใหผูรองเรียนทราบ เวนแตกรณีที่ผูรองเรียนไมใหขอมูลที่สามารถติดตอกลับไปยังผูรองเรียนได
๓.๔ ใหคณะกรรมการติดตามเรื่องรองเรียนและรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน
๔. วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน
๑. ใชถอยคําาหรือขอความที่สุภาพ และตองมี
๑.๑ วัน เดือน ป
๑.๒ ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถติดตอถึงผูรองเรียนได
๑.๓ ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องที่รองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่ มีความชัดแจงเพียงพอที่สามารถดําเนินการสืบสวน สอบสวนได
๑.๔ ระบุพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ (ถามี)
๑.๕ ขอรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติง านการรับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติง านหรือการใหบริการของ
เจาหนาที่ ตองเปนเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไ ดหวังสรางกระแสหรือกลั่นแกลงใหผูอื่นเสียหาย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เสียหาย
๑.๖ ขอรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติง านการรับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติง านหรือการใหบริการของ
เจาหนาที่ที่ มีขอ มูลไม ครบถ วน ไมเพี ยงพอ หรื อไมส ามารถหาขอมูล เพิ่ม เติมไดในการดํ าเนิน การตรวจสอบสื บสวน
สอบสวนขอเท็จจริง ไดนั้น ผูบริหารสั่ง ใหยุติเรื่อง และเก็บเปนฐานขอมูลในการเฝาระวังความเสี่ยงอันอาจจะเกิดการ
ปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่
ชองทางการรับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่
๑. เว็ปไซตของโรงพยาบาลสบเมย http://sobmoei.go.th/smh/
๒. ติดตอดวยตนเองทีก่ ลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย
๓. ทางไปรษณีย ทางไปรษณีย โดยจาหนาซองถึง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย ตําบลแมสวด อ.สบเมย
จังหวัดแมฮองสอน ๕๘๑๑๐
๔. โทรศัพท หมายเลข ๐๕๓-๖๑๘๐๘๐ ตอ ๒๐๒
๕. ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส wongmit7055@hotmail.co.th

เอกสารอางอิง

-๖-

• หนังสือรองเรียน/ หนังสือจากหนวยงานที่แจงเรื่องมาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯดําเนินการ
• บันทึกขอความ
• หนังสือที่แจงใหหนวยงานนั้นๆตรวจสอบขอเท็จจริง
• เอกสารตางๆที่หนวยงานที่รับผิดชอบสงมาใหจังหวัดทราบผลการพิจารณา
• หนังสือแจงผลการพิจารณา

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค
โรงพยาบาลสบเมย
ตามประกาศโรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลสบเมย
ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลสบเมย
วัน/เดือน/ป : วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕
หัวขอ : คูมือหลักเกณฑ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแกไขปญหาในกรณีที่มีการรองเรียนและการรับเรื่องรองเรียนการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
- คูมือหลักเกณฑ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแกไขปญหาในกรณีที่มีการรองเรียนและการรับเรื่องรองเรียนการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่
Link ภายนอก : ไมมี
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

ผูอนุมัติรับรอง

(นายเจษฎา ตอนรับ)
ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิทยา หลาวงค)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาล
วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร
(นายพงศวัฒน สมแกว)
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

