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คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป / เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาล
เนินมะปรางจัดท าขึ้น เพื่ อเป็นกรอบหรือ แนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับ เรื่องร้องเรียนร้องทุ กข์ ผ่านศูนย์รับ เรื่อง
ร้อ งเรียนของโรงพยาบาลเนิ นมะปราง ทั้ ง ในเรื่องร้องเรีย นทั่ วไป / เรื่อ งร้อ งเรียนการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ชอบ
ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์
ประชาชนได้รับการ อานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมิ นผลการให้บริก าร
สม่าเสมอ ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อ ตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของผู้รับบริการจาเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
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บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจ
ให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับ การ อานวยความสะดวกและได้รับ การตอบสนองความต้องการ และมีก าร
ประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
ประกอบกั บแนวทางการดาเนินโครงการประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของ
องค์กร Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2๕๖2 ให้หน่วยงานมีการ
ดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป / เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยต้องสามารถให้ผู้รับบริการและ
ประชาชนสามารถเข้าถึง และเข้าใจกระบวนการร้องเรียน ได้ชัดเจน และเป็นรูปธรรม อันเป็นการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุ จ ริตแห่ ง ชาติ เสนอการบู ร ณาการเครื่ องมื อการประเมิ นคุ ณ ธรรมการ ดาเนิ นงาน (Integrity
Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ทั้งด้านบริหารและบริการ
จึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนเรื่องร้องเรียนทั่วไป / เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ของโรงพยาบาลเนินมะปราง เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนินมะปราง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของ โรงพยาบาลเนินมะปรางมีขั้นตอน/กระบวนการ
และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงพยาบาลเนินมะปราง ทราบกระบวนการ
๕. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ ข้อร้องเรียน
ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ
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๓. ขอบเขต
1. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป
1.1. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
1.2. ดาเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
ศูนย์บริการ
1.3. แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ เช่น ด้านการบริการผูป้ ่วย, ขอ
อนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเรือ่ งร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง,การบริหารทั่วไป
1.4. ดาเนินการให้คาปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ
1.5. เจ้าหน้าที่ดาเนินการเพือ่ ตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ
กรณีข้อร้องเรียนทั่วไป เจ้าหน้าทีผรู้ ับผิดชอบ/ที่ได้รับมอบหมาย จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรือ่ งที่
ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คาปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ
- กรณีด้านบริการผูป้ ่วย เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องทีผ่ ู้ขอรับ
บริการต้องการทราบ และดาเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ หัวหน้าฝ่าย/งานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ
เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลวังทอง ฯ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับ
บริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ผิดชอบ จะดาเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และ
หัวหน้าหน่วยงาน เป็นผูพ้ ิจารณาส่งต่อให้กบั หน่วยงานที่เกีย่ วข้องดาเนินการต่อไปภายใน 1-2 วัน
- กรณี ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส ทั่วไป ให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อกลับหรือ
สามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รบั การติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน
ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลเนินมะปราง โทรศัพท์ 055-399055

2. กรณีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
2.2 ดาเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
เจ้าหน้าที่รบั ผิดชอบ
2.3 แยกประเภทงานร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้กบั ประธานกรรมการตามคาสัง่ เพื่อ
เสนอเรื่องให้กับผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชั้น พิจารณาความเห็น
- กรณีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ/ทีป่ รึกษากฎหมายจะให้
ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องทีผ่ ู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คาปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับ
บริการถือว่ายุติ
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ /แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบของโรงพยาบาลเนินมะปราง จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการ
ต้องการทราบและเจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ผิดชอบ จะดาเนินการรับเรือ่ งดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้
พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องดาเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน
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- กรณี ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ผู้ขอรับการบริการ
รอการติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรือ่ งกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องหากไม่ได้รบั การติดต่อกลับจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลเนินมะปราง โทรศัพท์ 055-399055

4. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ ที่ทาการโรงพยาบาลเนินมะปราง อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190

5. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษารับเรื่องปัญหาความ
ต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน

คาจากัดความผู้รับบริการ

บทที่ 2
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน

หมายถึง * ผู้ที่มารับบริการ , ผู้ป่วย ,ญาติ , ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป
* หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล
* หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอื่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในกากับของรัฐและ
หน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
** เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราวและผู้ปฏิบัติงาน
ประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะ เป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้
ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
- บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย
- ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ
- ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมจาก
การดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชน/ หมู่บ้านเขตตาบลห้วยน้าขาว
การจัดการข้อ ร้องเรียน หมายถึง มี ความหมายครอบคลุม ถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
ผู้ร้องเรียนหมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรือ่ งร้องเรียน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเนินมะปราง ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/
การให้ข้อคิดเห็น/การ ชมเชย/
การร้องขอข้อมูล
ช่องทางการรับข้อร้องเรียนหมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่น ติดต่อด้วยตนเอง
ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book/
เจ้าหน้าที่หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
ข้อร้องเรียนหมายถึง แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคือ
- ข้อร้องเรียนทั่วไป และข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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คาชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการ ให้บริการของหน่วยงาน
- การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นต้น
- คาร้องเรียนหมายถึง คาหรือข้อความที่ ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์ม ที่ศูนย์รับเรื่อง หรือบน
Web site โรงพยาบาลเนินมะปราง
-ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือระบบการรับคาร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถ ตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่าง
ชัดเจนหรือมีนัยสาคัญที่เชื่อถือได้
- การดาเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
มาเพื่อทราบ หรือพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาตามอานาจหน้าที่
การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการที่ดาเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่
ได้รับให้ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการดาเนินงาน
ช่องทางการร้องเรียน
1) โทรศัพท์ 055-399055
2) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
3) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
4) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
5) หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลเนินมะปราง
6) Web site โรงพยาบาลเนินมะปราง
7) ร้องเรียน Line (ศูนย์รบั ฟัง ปัญหา)
8) ร้องเรียนทาง Face book โรงพยาบาลเนินมะปราง

บทที่ 4
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รบั ผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
1 จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
2 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ
3 แจ้งผูร้ ับผิดชอบตามคาสั่งโรงพยาบาลเนินมะปราง ทราบ เพื่อความสะดวกในการ ประสานงาน

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนทีเ่ ข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆโดยมีข้อปฏิบัติ
ตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงานรับเรือ่ ง
ร้องเรียน
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาล
เนินมะปราง
ร้องเรียนทางโทรศัพท์เว้นวันหยุดราชการ
0-5531-1071}0-5531-1017
ร้องเรียนทาง Face book
ร้องเรียน Web site

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
ช่องทาง
ทุกครั้งที่มี
ผู้ร้องเรียน
ทุกวัน

ทุกวัน
ทุกวัน

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้อร้องเรียนเพื่อ
ประสานหาทางแก้ไข

หมายเหตุ
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