คูมือการปฏิบัตงิ าน
รับเรื่องราวรองทุกข

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข โรงพยาบาลศรีเชียงใหม

คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกขของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงพยาบาลศรีเชียงใหม
ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป*นแนวทางการดําเนินการจัดการขอรองเรียนของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงพยาบาลศรีเชียงใหม ทั้งนี้ การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความ
ตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ จําเป*นจะตองมีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป*นมาตรฐานเดียวกัน

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข โรงพยาบาลศรีเชียงใหม

สารบัญ
เรื่อง

หนา

หลักการและเหตุผล

๑

การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงพยาบาลศรีเชียงใหม

๑

สถานที่ตั้ง

๑

หนาที่ความรับผิดชอบ

๑

วัตถุประสงค

๑

คําจํากัดความ

๒

ระยะเวลาใหบริการ

๒

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข

๓

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔

การรับและตรวจสอบขอรองเรียน/รองทุกขจากชองทางตาง ๆ

๔

การบันทึกขอรองเรียน

๔

การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน

๕

ติดตามการแกไขขอรองเรียน

๕

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน

๕

มาตรฐานงาน

๕

แบบฟอรม

๕

จัดทําโดย

๖

คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกข
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงพยาบาลศรีเชียงใหม
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลั กเกณฑและวิธีการบริ หารกิ จการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได
กํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ ร าชการ มุ งใหเกิ ด ประโยชนสุ ข แกประชาชน โดยยึ ด ประชาชนเป* น ศู น ยกลาง เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเป*นอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองาน
บริ การที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพและเกิ ด ความคุ มคาในการใหบริ การ ไมมี ขั้น ตอนปฏิ บั ติ งานเกิ น ความจํ า เป* น มี การ
ปรับปรุงภารกิจ ใหทัน ตอสถานการณ ประชาชนไดรั บการอํานวยความสะดวกและไดรั บการตอบสนองความ
ตองการและมีการประเมินผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ
๒. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงพยาบาลศรีเชียงใหม
เพื่อใหการบริหารระบบราชการเป*นไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนา
บํา บั ดทุ กข บํ า รุ งสุ ข ตลอดจนดํ า เนิ น การแกไขปG ญ หาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมี ประสิ ทธิ ภ าพ
ดวยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเป*นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป*นศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต หรือไมไดรับ
ความเป*นธรรมจากการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลศรีเชียงใหมจึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขึ้น ซึ่ง
ในกรณีการรองเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเป*นความลับและปกปJดชื่อผูรองเรียน เพื่อมิให
ผูรองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน
๓. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู ณ โรงพยาบาลศรีเชียงใหม ตําบลพานพราว อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
เป*นศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับเรื่อง
ปGญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน
๕. วัตถุประสงค
๕.๑ เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงพยาบาลศรี
เชียงใหม มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป*นมาตรฐานเดียวกัน
๕.๒ เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน/
รองทุกข ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ

๖. คําจํากัดความ
“ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม
จากการดําเนินการของสวนราชการ
“การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล
“ผู รองเรี ย น/รองทุ กข” หมายถึ ง ประชาชนทั่ ว ไป/ผู มี ส วนไดเสี ย ที่ มาติ ด ตอราชการผาน
ชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การ
ชมเชย/การรองขอขอมูล
“ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ชองทางตางๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข เชน ติดตอดวยตนเอง/ติดตอทางโทรศัพท/เว็บไซต/Facebook
๗. ระยะเวลาเป6ดใหบริการ
เปJดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๑. รองเรียนดวยตนเอง
๒. รองเรียนผานเว็บไซต
www.scmhospital.go.th

รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

ประสานงานหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง

แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม
(๑๕ วัน)

ยุติ

ไมยุติ

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ

ไมยุติแจงผูรองเรียน/
รองทุกขทราบ

สิ้นสุดการดําเนินการ
รายงานผลใหผูบริหารทราบ

๓. รองเรียนทางโทรศัพท
๐ ๔๒๔๕ ๑๑๒๕, ๐ ๔๒๔๕ ๑๐๘๐

๔. รองเรียนทาง Facebook
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม

๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน/รองทุกขของหนวยงาน
๙.๑ จัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
๙.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนย
๙.๓ แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งโรงพยาบาลศรีเชียงใหม เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน/รองทุกขจากชองทางตางๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/รองทุกขที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ
โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ชองทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง

รองเรียนดวยตนเอง ณ
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม

ทุกครั้งที่มีการรองเรียน

ระยะเวลาดําเนินการ
รับขอรองเรียน / รองทุกข
เพื่อประสานหาทางแกไขป=ญหา
ภายใน ๑ วันทําการ

รองเรียนผานเว็บไซต
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

รองเรียนทางโทรศัพท
๐ ๔๒๔๕ ๑๑๒๕
๐ ๔๒๔๕ ๑๐๘๐

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

รองเรียนทาง Facebook

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทําการ

หมายเหตุ

๑๑. การบันทึกขอรองเรียน
๑๑.๑ กรอกแบบฟอรมบั น ทึ กขอรองเรี ย น/รองทุ กข โดยมี ร ายละเอี ย ด ชื่ อ-สกุ ล ที่ อยู หมายเลข
โทรศัพทติดตอ เรื่องรองเรียน/รองทุกขและสถานที่เกิดเหตุ
๑๑.๒ ทุ ก ชองทางที่ มี ก ารรองเรี ย น เจาหนาที่ ต องบั น ทึ กขอรองเรี ย น/รองทุ ก ข ลงสมุ ด บั น ทึ ก ขอ
รองเรียน/รองทุกข

๑๒. การประสานหนวยงานเพื่อแกป=ญหาขอรองเรียน/รองทุกข และการแจงผูรองเรียน/รองทุกขทราบ
๑๒.๑ กรณีเป*นการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที
๑๒.๒ ขอรองเรียน/รองทุกข ที่เป*นการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน จัดทํา
บันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพื่อสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ
๑๒.๓ ขอรองเรียน/รองทุ กข ที่ ไมอยูในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีเชีย งใหม ใหดําเนินการ
ประสานหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตองในการแกไขปGญหาตอไป
๑๒.๔ ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความไมโปรงใส
ในการจั ด ซื้ อจั ด จาง ใหเจาหนาที่ จั ด ทํ า บั น ทึ ก ขอความเพื่ อเสนอผู บริ ห ารพิ จ ารณาสั่ งการไปยั ง หนวยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบตอไป
๑๓. การติดตามแกไขป=ญหาขอรองเรียน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทําการ เพื่อเจาหนาที่
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป
๑๔. การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ
๑๔.๑ ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบทุกเดือน
๑๔.๒ ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปZงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการจัดการขอ
รองเรียน/รองทุกขในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเป*นแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกร ตอไป
๑๕. มาตรฐานงาน
การดําเนินการแกไขขอรองเรียน/รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด กรณีไดรับ
เรื่องรองเรียน/รองทุกข ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงพยาบาลศรีเชียงใหม ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสง
เรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการแกไขปGญหาขอรองเรียน/รองทุกขใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันทําการ
๑๖. แบบฟอรม
แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข

๑๗. จัดทําโดย
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขโรงพยาบาลศรีเชียงใหม
- หมายเลขโทรศัพท
๐ ๔๒๔๕ ๑๑๒๕, ๐ ๔๒๔๕ ๑๐๘๐
- หมายเลขโทรสาร
๐ ๔๒๔๕ ๑๐๘๐ ตอ ๒๐๐
- เว็บไซต
www.scmhospital.go.th
- Facebook
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม

