บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสว่างแดนดิน งานนิติการ โทร ๐ ๔๒๗๒ ๑๑๑๑ ต่อ 1102

ที่ สน 0032.301.1.1/

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง สรุปผลการดาเนินงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
ด้วย งานนิติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ขอรายงาน
ผลการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1.1.การปฏิบัติงานหรือการดาเนินงานของหน่วยงาน
จานวน
เรื่อง
1.2.การจัดซื้อจัดจ้าง

จานวน - เรื่อง

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การปฏิบัติงานหรือการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน โดยการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนตามอานาจหน้าที่
พร้อมชี้แจงและดาเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อลดความเสี่ยงการฟ้องร้องเป็นคดีความในศาล เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ไม่มีเรื่องค้างดาเนินการ
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ ดังนี้
การร้ อ งเรี ย น/ร้ องทุ ก ข์ ในบางกรณี ไ ม่ ส ามารถแก้ ไขได้ ภ ายในระยะเวลาที่ กาหนด อั น
เนื่ อ งมาจากการประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอกที่ ต้ อ งใช้ เ วลาในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง การลงพื้นที่จริงที่ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติ ทาให้การดาเนินการบริหารจัดการเรื่องร้องเรี ยน/
ร้องทุกข์ไปเป็นอย่างล่าช้า ไม่สามารถบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ร้องหรือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทาให้
เกิดเป็นความเสี่ยงต่อการฟ้องร้องเป็นคดีความในศาล ราชการได้รับความเสียหาย
แนวทางการแก้ไข
เพื่อให้การบริหารจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาเนินการไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความร่วมมือและตระหนักถึงความสาคัญในการ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม เห็นควร
ดาเนินการ ดังนี้
- ปรั บ ปรุ ง และทบทวนกระบวนงาน (Flowchart) ให้ มี ค วามเป็ น ปั จ จุ บั น มี ขั้ น ตอน
กระบวนงานและระยะเวลาดาเนินการในแต่ละขั้นอย่างชัดเจน
- กาหนดผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยจัดทาเป็นคาสั่ง
แต่งตั้ง
- แยกประเภทการร้องเรียน และระดับความเสี่ยง เพื่อสะดวกต่อการลาดับความรุนแรง
หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

- ควรมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบผลการสอบข้อเท็จจริงและผลการพิจารณาข้อร้องเรียน ก่อน
มีการแจ้งกลับข้อร้องเรียนทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องเป็นคดีความ
- ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน เช่น การเจรจาไกล่
เกลี่ย
- ก าชั บ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ค วามส าคั ญ และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง และรายงานผลการด าเนิ น การภายในเวลาที่ ก าหนดตามที่ ร้ อ งขอโดย
เคร่งครัด
ในการนี้ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ที่พบดังกล่าวนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จะนาไป
ปรับปรุงและพัฒนาตามแนวทางการแก้ไขที่ได้นาเสนอแนะไปข้างต้น เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ราชโสภา)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสว่างแดนดิน งานนิติการ โทร ๐ ๔๒๗๒ ๑๑๑๑ ต่อ 1102

.

ที่ สน 0032.301.1.1/

.

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง รายงานผลการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

.

เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
ตามที่ งานนิติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ได้ดาเนินการตรวจสอบการ
ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมา
งานนิติการ และหรือหน่วยงานใดในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน แต่อย่างใด
ทั้งนี้ กลุ่มงานพัสดุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสว่างแดนดิน ได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ อย่างเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ราชโสภา)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสว่างแดนดิน งานนิติการ โทร ๐ ๔๒๗๒ ๑๑๑๑ ต่อ 1102

ที่ สน 0032.301.1.1/

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง รายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ การปฏิบัติงานและการให้บริการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
ตามที่ งานนิติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ได้ดาเนินการตรวจสอบการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
............เรื่อง ดังนี้
1.การเก็บค่ารักษาพยาบาลเกิน
จานวน เรื่อง
2.การบริการทางการแพทย์
จานวน
เรื่อง
ทั้งนี้ งานนิติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อยุติ
เรื่องเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ราชโสภา)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสว่างแดนดิน งานนิติการ โทร ๐ ๔๒๗๒ ๑๑๑๑ ต่อ 1102

ที่ สน 0032.301.1.1/

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการดาเนินงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
ด้วย งานนิติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ได้จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน
การร้ องเรี ย น/ร้ องทุกข์ข องประชาชน ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อ ให้ ประชาชนสามารถเข้ า
ตรวจสอบได้ และให้การดาเนินการบริหารจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เป็นไปตามมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
& Transparency Assessment : ITA) ข้อ ( EB8 ) ซึ่งได้กาหนดให้หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดทราบและพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ เ ผยแพร่ ส รุ ป ผลการด าเนิ น งานการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสว่างแดนดิน เพื่อให้สาธารณชนทราบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ราชโสภา)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

(
(

) อนุมัติ
) อื่นๆ..................

(นายวิโรจน์ วิโรจนวัธน์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์
การให้บริการของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ร้องเรียนคือ
?ฦ
อะไร?
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หมายถึง เรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรือ
อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และ
๑.๑เรื่องร้องทุกข์ /ร้องเรียน ที่ผู้ร้องขอให้ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เช่น ศูนย์ดารงธรรม
โรงพยาบาล ศูนย์ดารงธรรมระดับอาเภอ ศูนย์ดารงธรรมระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือ
ช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจา/ โทรศัพท์ หรือลายลักษณ์อักษร(หนังสือ) หรืออื่นใด
๑.๒ เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ทีศ่ ูนย์ดารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ได้รับ
จากหน่วยงานหรือส่วนกลาง กรณีเป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่ศูนย์ดารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สว่างแดนดิน สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือได้ จะประสานให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่
โดยตรงในพื้นที่ ดาเนินการต่อไปได้

ร้องเรียน
สาคัญอย่างไร

เมื่อประชาชนบอกเล่าเรื่องราวความเดือดร้อน ความเสียหาย ต่อหน่วยงานของรัฐที่มี
หน้ า ที่ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรีย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ก็ จ ะได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ แก้ ไ ข บรรเทาความเดื อ ดร้ อ น หรื อ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง อันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม ในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ หรือ การปฏิบัติงานไม่โปร่งใส หรือ พบเห็นการกระทาผิดกฎหมายในหน่วยงาน

ขั้นตอนการร้องเรียนเป็นอย่างไร
ขั้นตอนการดาเนินการ
การรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
๑ กรณีการร้องทุกข์/ร้องเรียน ด้วยวาจา/ โทรศัพท์
- ให้กรอกข้อมูลลงในแบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ทีก่ าหนด)
- กรณีด้วยวาจา (มาด้วยตนเอง ถ้าเป็นเรื่องของผู้อื่นต้องแนบใบมอบอานาจด้วย)
ให้ผู้ร้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน (เพื่อคุ้มครองสิทธิบุคคล/นิติบุคคล
ผู้เกี่ยวข้อง) หากผู้ร้องไม่ยินยอมลงชื่อ มิให้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา และแจ้งให้ผู้ร้อง
ทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบคาร้อง
- กรณีโทรศัพท์ ให้ จนท.บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม หากผู้ร้องไม่ยินยอมให้ข้อมูล มิ
ให้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา (เพื่อคุ้มครองสิทธิบุคคล/นิติบุคคลผู้เกี่ยวข้อง) และแจ้งให้
ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบคาร้อง
๒ กรณีการร้องทุกข์/ร้องเรียนเป็นหนังสือ (ลายลักษณ์อักษร) หนังสือดังกล่าวไม่กาหนด/บังคับ
รูปแบบ แต่ต้องมีลักษณะดังนี้
- มีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้
- ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์/ร้องเรียน พร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์
เกี่ยวกับเรื่องนั้นตามสมควร
- ใช้ถ้อยคาสุภาพ
- มีลายมือชื่อของผู้ร้อง ถ้าเป็นการร้องทุกข์/ร้องเรียนแทนผู้อื่นต้องแนบใบมอบ
อานาจด้วย
หมายเหตุ
- อ้ า งอิ ง พระราชบั ญญัติ ค ณะกรรมการกฤษฎีก า พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่ า ด้ ว ยเรื่ องสิ ท ธิ ร้องทุ ก ข์ ต่ อ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้ องทุกข์ มาตรา ๒๑
-กรณี ขาดสาระสาคัญไม่ ครบถ้ วน อาจพิจารณาให้ รับได้ ในภายหลัง ซึ่ งจะแจ้ งผู้ร้องทราบต่ อไป
(ถ้ าสามารถแจ้ งได้ )

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
1 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่อยู่ในอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์ดารงธรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินมีขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการ ดังนี้
(1.1) เมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ หากข้อร้องเรียนนั้นมิได้ทาเป็นหนังสือให้จัดให้มีการ
บันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวลงในแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน ซึ่งจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1
วัน ทาการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน
(1.2) ให้ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สว่างแดนดิน สรุปข้อเท็จจริงเรื่องที่ร้องเรียน และเสนอข้อร้องเรียนนั้นไปยังผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อ
พิจารณาสั่งการ ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ชักช้า ซึ่งจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทาการ
นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อ ร้องเรียน หากไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ชี้แจงเหตุผล
ประกอบด้วย ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ได้รับข้อ
ร้องเรียน ให้เจ้าหน้าที่นั้น ส่งข้อร้องเรียน ดังกล่าว ให้ผู้รับผิดชอบเรื่องร้ องเรียน/ร้องทุกข์ทันที โดยไม่
จาเป็นต้องสรุปข้อเท็จจริงในเรื่องที่ร้องเรียน เพื่อ ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จะได้ดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่งต่อไป
(1.3) หัว หน้ าศู นย์ ดารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุ พราชสว่ างแดนดิน หรือ ผู้ที่ได้ รับ
มอบหมายพิจารณาสั่งการ ภายใน 7 วัน ทาการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนจาก ผู้รับผิดชอบเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในกรณีที่หัวหน้าศูนย์ดารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายเห็นสมควรแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการจัดการข้อร้องเรียน แก้ไขปัญหาและปรับปรุง
การให้บริการ รวมถึงการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงในเรื่องที่ร้องเรียน ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 15 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่มอบหมายเจ้าหน้าที่หรือภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคู่มือ
ฉบับนี้ หรือตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฯ ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าวได้ให้ ขอขยายระยะเวลาต่อหัวหน้าศูนย์ดารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสว่างแดนดินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการ พร้อม ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบด้วย
(1.4) เมื่อได้ดาเนินการตาม (1.3) วรรคหนึ่ง แล้วเสร็จ ให้ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แจ้ ง ให้ ผู้ ร้ อ งเรีย นทราบเบื้ อ งต้ น ถึ ง การได้ รั บ เรื่ อ ง แนวทางการจั ด การ และระยะเวลาที่ ค าดว่ าจะ

ดาเนินการ จัดการข้อร้องเรียนแล้วเสร็จ รวมถึงชื่อผู้ประสานงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ด้วย ทั้งนี้ ให้
ดาเนินการภายใน 7 วัน ทาการ นับตั้งแต่วันที่หัวหน้าศูนย์ดารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สว่างแดนดิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ
(1.5) เมื่อได้ดาเนินการจัดการข้อร้องเรียน แก้ไขปัญหาและปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นที่มีการร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป ซึ่งจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทา
การ นับตั้งแต่วันที่หัวหน้าศูนย์ดารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายพิจารณาสั่งการ ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดได้ ให้
ผู้รับผิดชอบเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงเหตุผลและผลการดาเนินการล่าสุด
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์
ดารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินมี ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการ ดังนี้
(1) เมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ และหากข้อร้องเรียนนั้นมิได้ทาเป็นหนังสือให้จัดให้มี
การบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวลงในแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน โดยให้ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ สรุปข้อเท็จจริงและเสนอให้ศูนย์ดารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการ ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ชักช้า ซึ่งจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน หากไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว
ได้ ให้ชี้แจงเหตุผลประกอบด้วย ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่าง
แดนดินได้รับข้อร้องเรียน ให้นาความในข้อ 1 (1.2) วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(2) ผู้อานวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ ภายใน 2 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่
ได้รับข้อร้องเรียน เพื่อจุดบริการรับแจ้งเบาะแสการทุจริตและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จะได้แจ้งข้อ
ร้องเรียน ดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดดาเนินการ พร้อมทั้งแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ ซึ่งจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทาการ นับตั้งแต่วันที่ได้ดาเนินการตาม (1) แล้ว
เสร็จ

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่อยู่ในอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ศูนย์ดารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ช่องทางรับข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

-ติดต่อด้วยตนเอง
-จดหมาย
- เว็บไซต์
- โทรศัพท์
-ตู้รับฟังความคิดเห็น
-ช่องทางอื่นๆเช่น ศูนย์ดารงธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
หรือ ศูนย์บริการ ประชาชน
โทร ๑๑๑๑

ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับข้อร้องเรียน
บันทึกข้อร้องเรียน
(ตามแบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียนทั่วไป
กรณีที่มไิ ด้ทาเป็นหนังสือ)

สรุปข้อเท็จจริงเสนอไปยังหัวหน้าหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายพิจารณาสั่งการ

ภายใน ๑ วันทาการ
นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง

ภายใน ๑ วันทาการ
นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง

หัวหน้ าหรื อผู้ที่ได้ รับ
มอบหมาย พิจารณาสัง่
การ

ภายใน 7 วันทาการ
นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง

ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบเบื้องต้นถึงการได้รบั เรื่อง

เจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการจัดการข้อร้องเรียน แก้ไข
ปัญหาและปรับปรุงการให้บริการรวมถึงการตรวจสอบ

ภายใน 7 วันทาการ นับตั้งแต่
ได้รับเรื่อง

ภายใน ๑5 วันทาการ
นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง
แจ้งให้ผู้ ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
เมื่อได้ ดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนแก้ไขปัญหา
และ ปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในประเด็นที่มีการร้องเรียนเรียบร้อย
แล้ว

ภายใน 7 วันทาการ
นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ศูนย์ดารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ช่องทางรับข้อ
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์

-ติดต่อด้วยตนเอง
-จดหมาย
- เว็บไซต์
- โทรศัพท์
-ตู้รับฟังความคิดเห็น
-ช่องทางอื่นๆเช่น ศูนย์ดารงธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
หรือ ศูนย์บริการ ประชาชน
โทร ๑๑๑๑

ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับข้อร้องเรียน
บันทึกข้อร้องเรียน
(ตามแบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียนทั่วไป
กรณีที่มไิ ด้ทาเป็นหนังสือ

สรุปข้อเท็จจริงเสนอไปยังหัวหน้าหรือผู้ที่
ได้รับ มอบหมายพิจารณาสั่งการ

หัวหน้ าหรื อผู้ที่ได้ รับ

ภายใน 7 วันทาการ
นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง

ภายใน 7 วันทาการ
นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง

ภายใน 7 วันทาการ
นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง

มอบหมาย พิจารณาสัง่
การ
ภายใน 7 วันทาการ นับตั้งแต่
ได้รับเรื่อง

ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งข้อ ร้องเรียน
ดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ พร้อม
ทั้งแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ ร้ องเรี ยนทราบ

กระบวนงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
งานนิติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้ร้องทุกข์
ยื่นคาร้องทุกข์/ร้องเรียน

เจ้าหน้าที่รับคาร้องทุกข์

วิธีการปฏิบัติงาน
1.ผู้ร้องยื่นหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียน

1.รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน จากงาน
ธุรการ,ศูนย์ดารงธรรม,โทรศัพท์
2.บันทึกข้อมูลการร้องทุกข์/ร้องเรียน
ในแบบสอบข้อเท็จจริง
3.รายงานผู้บังคับบัญชา
(1 วัน)

ตรวจสอบคาร้องทุกข์

1.พิจารณาอานาจหน้าที่/กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง กรณีไม่อยู่ในอานาจให้ส่ง
ต่อและแจ้งผู้ร้องเพื่อยุติเรื่อง
(1 วัน)

เพื่อบรรเทาทุกข์

1.แสวงหา/รวบรวม/สอบข้อเท็จจริงตาม
พยานหลักฐานต่างๆจากบุคคลและ
สถานที่ที่เกี่ยวข้อง
(3 วัน)

ดาเนินการติดตามผลเพื่อ

1.วิเคราะห์ข้อมูลตอบกลับพร้อมรายงาน
ผลการดาเนินการ
2.ทาบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา

พิจารณาและดาเนินการประสาน

บรรเทาทุกข์

(1 วัน)
แจ้ งผู้ร้อง

1.แจ้งผลการดาเนินการเพื่อยุติเรื่อง
(1 วัน)

แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียนทั่วไป
เขียนที.่ ...........................................................
วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ...........
เรื่อง ...........................................................................................
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................... อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขที่
............................................................. หมู่ที่..........................................ตาบล..................................................... อาเภอ
.................................................... จังหวัด …………………………………. โทรศัพท์.................................. ได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… ..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

ดังนั้น ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................... จึงใคร่ขอร้องเรียน/
ร้องทุกข์ มายังศูนย์ดารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินเพื่อให้ดาเนินการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา
ดังนี้
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ................. ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จานวน ................. ฉบับ
3. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน (ถ้ามี) จานวน ................. ฉบับ
4. เอกสารอื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................... ....................................

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) .............................................................. ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน
(...........................................................)
ตาแหน่ง.............................................................. (ถ้ามี)
หมายเลขโทรศัพท์ ....................................................

