คูมือการรองเรียน/รองทุกข
การปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน
ปงบประมาณ พ.ศ.2564

๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได
กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางเพื่อตอบสนองความ
ต อ งการของประชาชนให เ กิ ด ความผาสุ ก และความเป น อยู ที่ ดี ข องประชาชนเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ งานบริ ก ารมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปนมีการปรับปรุงภารกิจใหทัน
ตอสถานการณประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการและมีการประเมินผล
การใหบริการสม่ําเสมอ
ประกอบกับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ Integrity
and Transparency Assessment (ITA) ที่มุงเนนการดําเนินงานดวยความโปรงใส ใหสาธารณชนสามารถเขาถึงการ
ดําเนิน งานได โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุพราชสวางแดนดิ น จังหวั ดสกลนคร จึงไดจั ดทํ าคู มือปฏิ บัติ งานด านการ
รองเรียน/รองทุกข(เรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวาง
แดนดิน) เพื่อเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
๒. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ
๑. เพื่อใหเจาหนาที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใน
การรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขหรือขอความชวยเหลือใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน มี
ขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
๓. เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อเผยแพรใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดน
ดิน ทราบกระบวนการ
๕. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนที่
กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ

รองเรียนคือ
?ฦ
อะไร?
เรื่องรองทุกข/รองเรียน หมายถึง เรื่องที่ผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรือ
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ไมวาจะมีคูกรณีหรือไมมีคูกรณีก็ตาม และ
๑.๑เรื่องรองทุกข/รองเรียน ที่ผูรองขอให ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข เชน ศูนยดํารงธรรม
โรงพยาบาล ศูนยดํารงธรรมระดับอําเภอ ศูนยดํารงธรรมระดับจังหวัดแกไขปญหาความเดือดรอนหรือ
ชวยเหลือ ไมวาจะเปนดวยวาจา/ โทรศัพท หรือลายลักษณอักษร(หนังสือ) หรืออื่นใด
๑.๒ เรื่องรองทุกข/รองเรียน ทีศ่ ูนยดํารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน ไดรับ
จากหนวยงานหรือสวนกลาง กรณีเปนเรื่องที่อยูในวิสัยที่ศูนยดํารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สวางแดนดิน สามารถดําเนินการแกไขปญหาหรือชวยเหลือได จะประสานใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่
โดยตรงในพื้นที่ ดําเนินการตอไปได

รองเรียน
สําคัญอยางไร

เมื่อประชาชนบอกเลาเรื่องราวความเดือดรอน ความเสียหาย ตอหนวยงานของรัฐที่มี
หน า ที่ รั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย น/ร อ งทุ ก ข ก็ จ ะได รั บ ความช ว ยเหลื อ แก ไ ข บรรเทาความเดื อ ดร อ น หรื อ
ตรวจสอบขอเท็จจริง อันเนื่องมาจากการไดรับความเดือดรอน ความไมเปนธรรม ในการใหบริการของ
เจาหนาที่ หรือ การปฏิบัติงานไมโปรงใส หรือ พบเห็นการกระทําผิดกฎหมายในหนวยงาน

ขั้นตอนการรองเรียนเปนอยางไร
ขั้นตอนการดําเนินการ
การรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน
๑ กรณีการรองทุกข/รองเรียน ดวยวาจา/ โทรศัพท
- ใหกรอกขอมูลลงในแบบคํารองเรียน/รองทุกข (ทีก่ ําหนด)
- กรณีดวยวาจา (มาดวยตนเอง ถาเปนเรื่องของผูอื่นตองแนบใบมอบอํานาจดวย)
ใหผูรองกรอกขอมูลลงในแบบฟอรม และลงชื่อไวเปนหลักฐาน (เพื่อคุมครองสิทธิบุคคล/นิติบุคคลผูเกี่ยวของ) หากผู
รองไมยินยอมลงชื่อ มิใหรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนนั้นไวพิจารณา และแจงใหผูรองทราบพรอมบันทึกเหตุดังกลาวไว
ในแบบคํารอง
- กรณีโทรศัพท ให จนท.บันทึกขอมูลลงในแบบฟอรม หากผูรองไมยินยอมใหขอมูล มิใหรับเรื่อง
รองทุกข/รองเรียนนั้นไวพิจารณา (เพื่อคุมครองสิทธิบุคคล/นิติบุคคลผูเกี่ยวของ) และแจงใหผูรองทราบพรอมบันทึก
เหตุดังกลาวไวในแบบคํารอง
๒ กรณีการรองทุกข/รองเรียนเปนหนังสือ (ลายลักษณอักษร) หนังสือดังกลาวไมกําหนด/บังคับรูปแบบ แต
ตองมีลักษณะดังนี้
- มีชื่อและที่อยูของผูรอง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได
- ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข/รองเรียน พรอมขอเท็จจริงหรือพฤติการณ
เกี่ยวกับเรื่องนั้นตามสมควร
- ใชถอยคําสุภาพ
- มีลายมือชื่อของผูรอง ถาเปนการรองทุกข/รองเรียนแทนผูอื่นตองแนบใบมอบ
อํานาจดวย
หมายเหตุ
- อ า งอิ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการกฤษฎี ก า พ.ศ. ๒๕๒๒ ว า ด ว ยเรื่ อ งสิ ท ธิ ร อ งทุ ก ข ต อ
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข มาตรา ๒๑
-กรณีขาดสาระสําคัญไมครบถวน อาจพิจารณาใหรับไดในภายหลัง ซึ่งจะแจงผูรองทราบตอไป (ถา
สามารถแจงได)

กระบวนการจัดการขอรองเรียน

1 กระบวนการจัดการขอรองเรียนที่อยูในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของศูนยดํารงธรรมโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสวางแดนดินมีขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ ดังนี้
(1.1) เมื่อไดรับขอรองเรียนจากผูรับบริการ หากขอรองเรียนนั้นมิไดทําเปนหนังสือใหจัดใหมีการ บันทึกขอ
รองเรียนดังกลาวลงในแบบฟอรมแจงขอรองเรียน ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 วัน ทําการ นับตั้งแต
วันที่ไดรับขอรองเรียน
(1.2) ใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกขของศูนยดํารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน
สรุปขอเท็จจริงเรื่องที่รองเรียน และเสนอขอรองเรียนนั้นไปยังผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการ ตามที่
เห็นสมควรโดยไมชักชา ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ไดรับขอ รองเรียน หากไม
สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาดังกลาวใหชี้แจงเหตุผล ประกอบดวย ในกรณีที่เจาหนาที่ศูนยดํารงธรรม
โรงพยาบาลสมเด็ จพระยุพราชสวางแดนดิ น ได รับ ข อร องเรี ย น ใหเ จ าหน าที่นั้ น สงข อร องเรี ย น ดั งกล าว ให
ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกขทันที โดยไมจําเปนตองสรุปขอเท็จจริงในเรื่องที่รองเรียน เพื่อ ผูรับผิดชอบเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข จะไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งตอไป
(1.3) หัวหนาศูนยดํารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน หรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณา
สั่งการ ภายใน 7 วัน ทําการ นับตั้งแตวันที่ไดรับขอรองเรียนจาก ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ในกรณีที่
หัว หน าศู น ยดํ ารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็ จพระยุ พราชสวางแดนดิ น หรื อผูที่ได รั บมอบหมายเห็ นสมควรแตงตั้ ง
เจาหนาที่เพื่อดําเนินการจัดการขอรองเรียน แกไขปญหาและปรับปรุงการใหบริการ รวมถึงการตรวจสอบ ขอเท็จจริง
ในเรื่องที่รองเรียน ใหแตงตั้งเจาหนาที่ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแตวันที่มอบหมายเจาหนาที่
หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคูมือฉบับนี้ หรือตามกฎหมาย แลวแตกรณี ในกรณีที่เจาหนาที่ฯ ไมสามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กํา หนดดังกลาวไดให ขอขยายระยะเวลาตอหั วหนาศูนย ดํารงธรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดินหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการ พรอม ชี้แจงขอเท็จจริงและ
เหตุผลประกอบดวย
(1.4) เมื่อไดดําเนินการตาม (1.3) วรรคหนึ่ง แลวเสร็จ ใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข แจงใหผู
รองเรียนทราบเบื้องตนถึงการไดรับเรื่อง แนวทางการจัดการ และระยะเวลาที่คาดวาจะดําเนินการ จัดการขอ
รองเรียนแลวเสร็จ รวมถึงชื่อผูประสานงานพรอมหมายเลขโทรศัพทดวย ทั้งนี้ ใหดําเนินการภายใน 7 วัน ทําการ
นับตั้งแตวันที่หัวหนาศูนยดํารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน หรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาสั่ง
การ

(1.5) เมื่อไดดําเนินการจัดการขอรองเรียน แกไขปญหาและปรับปรุงการใหบริการ รวมถึงการ ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงในประเด็นที่มีการรองเรียนเรียบรอยแลว ใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข แจงใหผูรองเรียนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทราบตอไป ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแตวันที่หัวหนาศูนย
ดํารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน หรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งการ ในกรณีที่ไมสามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดได ใหผูรับผิดชอบเรื่อง รองเรียน/รองทุกขแจงใหผูรองเรียนทราบถึง
เหตุผลและผลการดําเนินการลาสุด
กระบวนการจัดการขอรองเรียนที่ไมอยูในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของศูนยดํารงธรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดินมี ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ ดังนี้
(1) เมื่อไดรับขอรองเรียนจากผูรับบริการ และหากขอรองเรียนนั้นมิไดทําเปนหนังสือใหจัดใหมี การบันทึก
ขอรองเรียนดังกลาวลงในแบบฟอรมแจงขอรองเรียน โดยใหผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข สรุปขอเท็จจริงและ
เสนอใหศูนยดํารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน หรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควร โดยไมชักชา ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ไดรับขอรองเรียน
หากไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาดังกลาวได ใหชี้แจงเหตุผลประกอบดวย ในกรณีที่เจาหนาที่ศูนยดํารง
ธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดินไดรับขอรองเรียน ใหนํา ความในขอ 1 (1.2) วรรคสอง มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
(2) ผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งการ ภายใน 2 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ ไดรับขอ
รองเรียน เพื่อจุดบริการรับแจงเบาะแสการทุจริตและปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ จะไดแจงขอรองเรียน ดังกลาวไปยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของดดําเนินการ พรอมทั้งแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ไดดําเนินการตาม (1) แลวเสร็จ

กระบวนการจัดการขอรองเรียนที่อยูในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ศูนยดํารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน

ชองทางรับขอ
รองเรียน/รองทุกข

-ติดตอดวยตนเอง
-จดหมาย
- เว็บไซต
- โทรศัพท
-ตูรับฟงความคิดเห็น
-ชองทางอื่นๆเชน ศูนยดํารง
ธรรม กระทรวงสาธารณสุข
หรือ ศูนยบริการ ประชาชน
โทร ๑๑๑๑

ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข รับขอรองเรียน
บันทึกขอรองเรียน
(ตามแบบฟอรมหนังสือรองทุกข/รองเรียนทั่วไป
กรณีที่มไิ ดทําเปนหนังสือ)

สรุปขอเท็จจริงเสนอไปยังหัวหนาหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายพิจารณาสั่งการ

ภายใน ๑ วันทําการ
นับตั้งแตไดรับเรื่อง

ภายใน ๑ วันทําการ
นับตั้งแตไดรับเรื่อง

หัวหน้ าหรื อผู้ทีได้ รับ
มอบหมาย พิจารณา

ภายใน 7 วันทําการ
นับตั้งแตไดรับเรื่อง

ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข แจงใหผู
รองเรียนทราบเบื้องตนถึงการไดรบั เรื่อง

เจาหนาที่เพื่อดําเนินการจัดการขอรองเรียน แกไข
ปญหาและปรับปรุงการใหบริการรวมถึงการตรวจสอบ

แจงใหผู รองเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบ เมื่อได ดําเนินการจัดการขอรองเรียน
แกไขปญหาและ ปรับปรุงการใหบริการ รวมถึง
การตรวจสอบ ขอเท็จจริงในประเด็นที่มีการ

ภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแต
ไดรับเรื่อง

ภายใน ๑5 วันทําการ
นับตั้งแตไดรับเรื่อง

ภายใน 7 วันทําการ
นับตั้งแตไดรับเรื่อง

กระบวนการจัดการขอรองเรียนที่ไมอยูในอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ศูนยดํารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน

ชองทางรับขอ
รองเรียน/รอง
ทุกข

-ติดตอดวยตนเอง
-จดหมาย
- เว็บไซต
- โทรศัพท
-ตูรับฟงความคิดเห็น
-ชองทางอื่นๆเชน ศูนยดํารง
ธรรม กระทรวงสาธารณสุข
หรือ ศูนยบริการ ประชาชน
โทร ๑๑๑๑

ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข รับขอรองเรียน
บันทึกขอรองเรียน
(ตามแบบฟอรมหนังสือรองทุกข/รองเรียนทั่วไป
กรณีที่มไิ ดทําเปนหนังสือ

สรุปขอเท็จจริงเสนอไปยังหัวหนาหรือผูที่
ไดรับ มอบหมายพิจารณาสั่งการ

หัวหน้ าหรื อผู้ทีได้ รับ

ภายใน 7 วันทําการ
นับตั้งแตไดรับเรื่อง

ภายใน 7 วันทําการ
นับตั้งแตไดรับเรื่อง

ภายใน 7 วันทําการ
นับตั้งแตไดรับเรื่อง

มอบหมาย พิจารณา

ภายใน 7 วันทําการ นับตั้งแต
ไดรับเรื่อง

ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข แจงขอ
รองเรียนดังกลาวไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ พรอมทั้งแจงผลการดําเนินการใหผู
ร้ องเรี ยนทราบ

กระบวนงานรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน
งานนิติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูรองทุกข
ยื่นคํารองทุกข/รองเรียน

เจาหนาที่รับคํารองทุกข

วิธีการปฏิบัติงาน
1.ผูรองยื่นหนังสือรองทุกข/รองเรียน

1.รับเรื่องรองทุกข/รองเรียน จากงาน
ธุรการ,ศูนยดํารงธรรม,โทรศัพท
2.บันทึกขอมูลการรองทุกข/รองเรียน
ในแบบสอบขอเท็จจริง
3.รายงานผูบังคับบัญชา
(1 วัน)

ตรวจสอบคํารองทุกข

1.พิจารณาอํานาจหนาที่/กฎหมายที่
เกี่ยวของ กรณีไมอยูในอํานาจใหสง
ตอและแจงผูรองเพื่อยุติเรื่อง
(1 วัน)

พิจารณาและดําเนินการประสาน
เพือบรรเทาทุกข์

ดําเนินการติดตามผลเพือ
บรรเทาทุกข์

1.แสวงหา/รวบรวม/สอบขอเท็จจริงตาม
พยานหลักฐานตางๆจากบุคคลและ
สถานที่ที่เกี่ยวของ
(3 วัน)
1.วิเคราะหขอมูลตอบกลับพรอมรายงาน
ผลการดําเนินการ
2.ทําบันทึกเสนอผูบังคับบัญชา
(1 วัน)

แจ้ งผู้ร้อง

1.แจงผลการดําเนินการเพื่อยุติเรื่อง
(1 วัน)

แบบฟอรมหนังสือรองทุกข/รองเรียนทั่วไป
เขียนที่............................................................
วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ...........
เรื่อง ...........................................................................................
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................... อายุ...............ป อยูบานเลขที่
............................................................. หมูที่..........................................ตําบล..................................................... อําเภอ
.................................................... จังหวัด…………………………………. โทรศัพท.................................. ไดรับความเดือดรอน
เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… ..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

ดังนั้น ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................... จึงใครขอรองเรียน/
รองทุกข มายังศูนยดํารงธรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดินเพื่อใหดําเนินการชวยเหลือ และแกไขปญหา
ดังนี้
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

พรอมนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวย คือ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ................. ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน จํานวน ................. ฉบับ
3. บัญชีรายชื่อผูไดรับความเดือดรอน (ถามี) จํานวน ................. ฉบับ
4. เอกสารอื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................... ....................................

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) .............................................................. ผูรองทุกข/รองเรียน
(...........................................................)
ตําแหนง.............................................................. (ถามี)
หมายเลขโทรศัพท ....................................................

