คู่มือการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
องค์ประกอบของคู่มือ

ประเภทกระบวนงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
๑.ขอบเขตการให้บริการ งานที่ให้บริการ
การดาเนินการเรื่องร้องเรียน
สถานที่หรือช่องทางการให้บริการ
ศูนย์ประสานการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
โทรศัพท์ ๐๓๒-๒๖๑๕๙๒-๔ โทรสาร ๐๓๒-๒๖๒๐๕o มือถือ 0๘๑-๗๓๖๒๒๖๓
วันเวลาการให้บริการ เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ทุกวันทาการ
๒.หลักเกณฑ์ วิธีการ
คานิยาม
และเงื่อนไข
“เรื่องร้องเรียน” หมายถึง เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัด
โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชจอมบึ ง เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ร าชการ หรื อ เนื่ อ งจาก
ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ประกาศ คาสั่ง
“การกล่าวหา” หมายถึง การร้องเรียนกล่าวโทษระบุว่าข้า ราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ใดมีพฤติการณ์ห รือมีการกระทาที่เป็นความผิ ดวินัย หรือมีการกระทาที่เป็นความผิ ด
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ประกาศ คาสั่ง
“บัตรสนเทห์” หมายถึง การกล่าวหาโดยไม่ระบุชื่อหรือลงลายมือชื่อของผู้กล่าวหา แต่
ระบุ เพีย งชื่อหรื อตาแหน่งของผู้ ถูกกล่ าวหา หรือระบุข้อเท็จจริงที่เพียงพอให้ ทราบว่ า
เป็ น การกล่ า วหาผู้ ใ ด และเป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง เพี ย งพอที่ จ ะเข้ า ใจได้ ว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหานั้ น มี
พฤติการณ์หรือการกระทาผิดอย่างไร
“การอุทธรณ์ ” หมายถึง การที่ผู้ ถูกลงโทษทางวินัยร้องขอให้ผู้ มีอานาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ ยกเรื่องของตนขึ้นพิจารณาใหม่ให้เป็นไปในทางที่เป็นคุณแก่ตน
“การสืบสวน” หมายถึง การสืบหาข้อเท็จจริงและพยานหลั กฐานในเบื้องต้นเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดหรือไม่
“ช่ อ งทาง” หมายถึ ง ช่ อ งทางต่ า ง ๆ ที่ เ ปิ ด รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นให้ ผู้ ร้ อ งเรี ย นสามารถ
ร้องเรียนได้ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย/หนังสือ เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
มาด้วยตนเอง เป็นต้น
“เอกสาร/หลักฐานการรับเรื่องร้องเรียน” หมายถึง แบบบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน
หรือเอกสาร หลักฐานที่บันทึกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน รวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องร้องเรียนนั้น ๆ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
กระบวนการร้ องเรียน เป็นการสะท้อนการปฏิบัติห น้าที่ราชการของบุคลากรใน
องค์กรว่า การปฏิบัติงานของบุคลากรมีความโปร่งใสและเป็นธรรมหรือไม่ โดยหน่วยงาน
ราชการจะต้องกาหนดให้ มีกระบวนงาน มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน มีขั้นตอนการ
ดาเนิ น การ มีช่ องทางการร้อ งเรีย น มีห น่ ว ยงานหรือ ผู้ รั บชอบ มี การเผยแพร่ผ ลการ
ดาเนิ น งานเรื่ องร้ อ งเรี ยน มีก ารระบุ ปัญ หาอุ ปสรรค และแนวทางแก้ ไ ข รวมถึง มีก าร
รายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน

-๒-

คู่มือการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
๓.ขั้นตอน ๓.๑ รับเรื่อง
และ ร้องเรียนผ่าน
ระยะเวลา ช่องทางต่าง ๆ

๓.๑.๑ บันทึกข้อมูลในระบบงานรับเรื่อง
ร้องเรียน
๓.๑.๒ รายงานเสนอให้ผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับเพื่อพิจารณาและมอบหมาย
ให้ดาเนินการหรือส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบ
๓.๒ การพิจารณา ดาเนินการตรวจสอบหรือสืบสวนและ
กลั่นกรองและ
จัดทารายงานผล เสนอผู้บังคับบัญชา
การดาเนินการ
รวมถึงการดาเนินการแก้ไขปัญหา
๓.๓ การแจ้งให้ผู้ แจ้งผู้ร้องตามหลักฐานชื่อ ที่อยู่ เป็น
ร้องเรียนทราบถึง หนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
การรับเรื่องมา
หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นหลักฐาน
ดาเนินการ
๓.๔ กรณีการแจ้ง ๓.๔.๑ เมื่อดาเนินการตรวจสอบหรือ
ผลการพิจารณา สืบสวนเสร็จแจ้งผลการพิจารณา
ดาเนินการแก้ไข ดาเนินการ เป็นหนังสือทางไปรษณีย์
ปัญหาเรื่อง
ลงทะเบียนตอบรับหรือทางสื่อ
ร้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นหลักฐาน
๓.๔.๒ ถ้าการแจ้งผลการพิจารณาหรือ
ผลการดาเนินการนั้น เป็นคาสั่งทาง
ปกครอง คู่กรณีอาจอุทธรณ์คาสั่งทาง
ปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทา
คาสั่งทางปกครองตามหลักเกณฑ์
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

๔.รายการเอกสารหลักฐาน
ประกอบ

๕.ค่าธรรมเนียม

๒๐ นาที
๓ ชั่วโมง นับแต่
รับเรื่อง

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
เฉพาะเรื่องนั้น ๆ

ภายใน ๗ วัน นับ เจ้าหน้าที่
แต่รับเรื่อง
ผู้รบั ผิดชอบ
เฉพาะเรื่องนัน้ ๆ
ภายใน ๓ วัน นับ เจ้าหน้าที่
แต่รับเรื่องมา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ (กรณี เฉพาะเรื่องนั้น ๆ
ปรากฎตัวผู้ร้อง)
ภายใน ๒ วัน นับ เจ้าหน้าที่
แต่วันพิจารณา ผู้รับผิดชอบ
หรือดาเนินการ เฉพาะเรื่องนั้น ๆ
เรื่องเสร็จ
ภายในกาหนดวัน
เวลาที่แจ้งการ
แจ้งคาสั่งทาง
ปกครองนั้น

พยานหลักฐานประกอบการยื่นเรื่องร้องเรียน ในการยื่นคาร้องเรียนแต่ละครั้ง
นอกจากผู้ร้องจะต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นที่ต้องยื่นเรื่องร้องเรียนว่าได้รับ
ผลกระทบหรือได้รับความเสียหายจากการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไร ต้องการให้แก้ไข หรือช่วยเหลืออย่างไร ผู้ร้องควรยื่น
เอกสารหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียนให้เพียงพอสาหรับ
ประกอบการพิจารณาว่า มีมูลที่ควรตรวจสอบหรือแก้ไขได้หรือไม่อย่างไร
ไม่มี

-๓-

คู่มือการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
๖.ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ประสานการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
กับการรับเรื่องร้องเรียน
ส่วนงาน
ประเภทเรื่องร้องเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ
วินัย ทุจริตประพฤติมิชอบ และจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะวัสดุสานักงาน และอื่นๆ ยกเว้น
เวยชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามคู่มือ
การบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชจอมบึง
-ยา อาหาร เครื่องมือทางการแพทย์ วัตถุ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง
ผู้บริโภค
อันตราย วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
แอลกอฮอล์ บุหรี่ สถานพยาบาล และอื่นๆ
ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชจอมบึง -จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุเภสัชกรรม
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์ - สุขภาพจิต โรคไม่ติดต่อ
รวม
- การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ขยะ และอื่นๆ
ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชจอมบึง
กลุ่มงานการพยาบาล

๗.ช่องทางร้องเรียน

-ผู้รับบริการ/ผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย
-การให้บริการของเจ้าหน้าที่
และอื่นๆ ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
-จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือแพทย์งานชันสูตร
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
โรค และอื่นๆ ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
-จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ด้านรังสี
กลุ่มงานรังสีวิทยา
และอื่นๆ ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
กลุ่มงานทันตกรรม
-จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้านทัน
ตกรรม และอื่นๆ ตามคู่มือการบริหารความ
เสี่ยงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
๗.๑ ตู้รับเรื่องร้องเรียน(รับฟังการแสดงความคิดเห็น)
อาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น ๑ หน้าห้องอุบัติหตุ ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชจอมบึง
อาคารผู้ป่วยใน ชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
๗.๒ ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ ๕ หมู่ ๘ ตาบลจอมบึง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๕๐

๗.๓ โทรศัพท์ ๐๓๒-๒๖๑๕๙๒-๔ โทรสาร ๐๓๒-๒๖๒๐๕o แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
โทรศัพท์ มือถือตรงหัวหน้ารับเรื่องร้องเรียน o๘๑ -๗๓๖๒๒๖๓
๗.๔ พบผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
๗.๕ โทรศัพท์สายตรง 0๘๑-๗๓๖๒๒๖๓
๗.๖ E-Mail chombuenghospital@hotmail.com

ขั้นตอนระบบจัดการเรื่องร้องเรียน
ลำดับ
ที่
๑

๒

ผังกระบวนกำร

รำยละเอียดงำน

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

ผู้ร้องเรียน

-ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ
-ลงทะเบียนเรื่องร้องเรียน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ทะเบียนคุม
เรื่องร้องเรียน

รับเรื่องลงทะเบียนและ
บันทึกข้อมูล

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำรร้องเรียนลงทะเบียน
และบันทึกข้อมูลของแต่ละหน่วยงำน ตำม
แบบฟอร์ม

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
กำรร้องเรียนแต่ละ
หน่วยงำน

พิจำรณำวิเครำะห์
สรุปประเด็นข้อร้องเรียน

- เจ้ำหน้ำที่รับข้อร้องเรียน พิจำรณำวิเครำะห์
เอกสำร เพื่อแยกตำมประเภทข้อร้องเรียน
- สรุปประเด็นสำคัญในกำรร้องเรียนเพื่อเสนอ
ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำ (สำเนำเรื่องส่งศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนเพื่อบันทึกในระบบ)

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
กำรร้องเรียนแต่ละ
หน่วยงำน

๓

๔
เสนอ
ผู้บังคับบัญชา
พิจารณา

กรณีมีมูล
เพิจารณา
๕
มอบหน่วยงำนที่รบั ผิดชอบ
ดำเนินกำรตรวจสอบหำ
ข้อเท็จจริง

๖
ดำเนินกำรแจ้งตอบกลับผู้ร้อง
หลังจำกที่ดำเนินกำรตรวจสอบ
หำข้อเท็จจริงเสร็จ

๗

สำเนำเรื่องแจ้งศูนย์รับเรื่อง
เพื่อบันทึกผลกำร
ดำเนินกำร
ในระบบต่อไป

กร
ณี
ไม่มี
มูล

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ผู้มีอำนำจของ
หน่วยงำน
นาเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
ตามมูลเหตุที่ได้มีการร้องเรียน
๑. กรณีไม่มีมลู พิจารณายุตเิ รื่อง ทา
หนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนทราบและสาเนาแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทราบ
๒. กรณีมีมลู ผู้บังคับบัญชาสั่งมอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการต่อไป
ผู้รับผิดชอบรับเรื่องดาเนินการตรวจสอบ
หาข้อเท็จจริงตามกระบวนการดาเนินการ
ของหน่วยงานตามระยะเวลาที่กาหนด

ผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบ
ข้อร้องเรียน

เมื่อผู้ที่รับผิดชอบได้ดาเนินการตรวจสอบ
หาข้อเท็จจริงตามกระบวนการแล้ว พร้อม
ทั้งได้ข้อสรุปผลการตรวจสอบต้องทา
หนังสือแจ้งตอบกลับผู้ร้องเรียนให้ได้
ทรำบผลดำเนินกำร ภายใน ๑๕ วันนับรับ
เรื่องร้องเรียน

ผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบ
ข้อร้องเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งให้ผรู้ ้องทราบถึง
ผลการดาเนินการแล้ว สาเนาเรื่องแจ้งศูนย์
รับเรื่องร้องเรียนทราบ เพื่อบันทึกผลการ
ดาเนินงานในระบบต่อไป

ผู้รับผิดชอบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบ
ข้อร้องเรียน

เอกสำรอ้ำงอิง
หลักฐำนกำร
ร้องเรียน

