คู่มือปฏิบัติงาน
การจัดการข้อร้องเรียน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย อาเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
๒ มกราคม ๒๕๖๒

๒

คู่มือปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน โรงพยาบาลแม่ลาน้อย อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการการเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้
กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ และมีการประผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
2.ขอบเขตการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน
เพื่อจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลแม่ลาน้อย เป็นไปด้วยความถูกต้อง
บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
ความรวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการกาหนดรูปแบบขั้นตอนการรับ การ
ตรวจสอบ การบันทึก การวิเคราะห์ การแจ้งผู้ร้องเรียน การประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงแก้ไข
3.หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับ
เรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
4.วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลแม่ล าน้อย มี
ขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
4.2 เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ และเป็นหลักประกันความยุติธรรมใน
การดาเนินการ
5.คาจากัดความ
การจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย น มี ค วามหมายครอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การในเรื่ อ งข้ อ ร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ /
ข้อเสนอแนะ/คาชมเชย/การสอบถามหรือการขอข้อมูล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม
จากการดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชน/หมู่บ้าน
ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โรงพยาบาลแม่ลาน้อยผ่านช่องทางต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ การให้ข้อเสนอแนะ/
การให้ข้อคิดเห็น/การ ชมเชย/การร้องขอข้อมูล

๓

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่นติดต่อ
ด้วยตนเอง ร้องเรียน ทางโทรศัพท์
ข้อร้องเรียน หมายถึง แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคือ เช่น
-ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะคาชมเชย
สอบถามหรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน
- การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น ความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น
ต้น
การดาเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียน
ต่างๆ มาเพื่อทราบ หรือพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาตามอานาจหน้าที่
๘.ระยะเวลาในการตอบสนองข้อร้องเรียน หมายถึง เวลาในการดาเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
ลาดับ
ประเภท
1.
ผู้ร้องเรียนติดต่อเพื่อ ขอเสนอแนะ/ให้ความเห็น/สอบถามข้อมูล/ขอข้อมูล
2.
ผูร้ ้องเรียนได้รับความเดือดร้อนสามารถแก้ไขได้โดยโรงพยาบาลแม่ลาน้อย
3.
ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถแก้ไขได้โดยโรงพยาบาลแม่ลา
น้อย

เวลาในการดาเนินการ
ไม่เกิน 3 วันทาการ
ไม่เกิน 30 วันทาการ
ไม่เกิน 30 วั นทาการ
ห รื อ ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่
กาหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ

๙.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๙.๑ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย และคณะกรรมความเสี่ยง
๙.๒ จัดทาจัดตังศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากช่องทางต่างๆ
ช่องทาง
ติดต่อด้วยตนเอง
โทรศัพท์
หนังสือ หรือโทรสาร
ตู้รับความคิดเห็น
Internet
เรื่องแจ้งผ่านสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ความถี่ในการตรวจสอบ

ระยะเวลาดาเนินการรับข้อ
ร้องเรียนเพื่อประสาน
ทุกครั้งที่มีผู้มาติดต่อ
ภายใน 1 วัน
ทุกครั้งที่มีโทรศัพท์เข้ามา
ภายใน 1 วัน
ทุกครั้งที่มีหนังสือหรือโทรสารเข้า ภายใน 1 วั น นั บ จากวั น ที่ ง าน
มา
สารบรรณลงเลขรับหนังสือ
ทุ ก ครั้ ง ที่ พ บว่ า มี เ อกสาร ในวั น เ ปิ ด ตู้ รั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ราชการโดยเจ้ าหน้ าที่ กรรมการ ประสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ความเสี่ยง
ภายใน 1 วัน
ทุกวันทาการ
กรรมการบริห ารความเสี่ ยงและ
ประสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ภายใน 1 วัน
ทุกครั้งที่มีหนังสือ เข้ามา
ภายใน 1 วั น นั บ จากวั น ที่ ง าน
สารบรรณลงเลขรับหนังสือ

๔

๑๑. การบันทึกข้อร้องเรียน
๑๑.1 แบบฟอร์มรายงานอุบัติการณ์ รพ.แม่ลาน้อย
๑๑.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
1๒. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน /ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ
กรณีเ ป็ น การขอข้อ มูล ข่ าวสาร ประสานหน่ว ยงานผู้ ค รอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที
1๓. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้ ห น่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการให้ ทราบภายใน ๗ วันทาการ เพื่อ
พิจารณาดาเนินการต่อไป
1๔. การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
1๔.1 ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ ผู้บริหารทราบ
ทุกเดือน
1๔.2 ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์
การจั ดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง
พัฒนา องค์กร ต่อไป
1๕. มาตรฐานงาน
การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
กรณี ไ ด้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุก ข์ ให้ ด าเนิ น การตรวจสอบและพิ จ ารณาส่ ง เรื่ อ งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
1๖. แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มรายงานอุบัติการณ์ รพ.แม่ลาน้อย
แบบการยื่นคาร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น(มาตรา 41)
1จ. จัดทาโดย
คณะกรรมการความเสี่ยงโรงพยาบาลแม่ลาน้อย
- หมายเลขโทรศัพท์ 053-689060,053-689062
- หมายเลขโทรสาร 053689062
- เว็บไซต์ http://www.maelanoihospital.go.th
- Face Book โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

๕

แผนผังระบบจัดการข้อร้องเรียนทั่วไป รพ.แม่ลาน้อย

ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์
จดหมายถึง รพ.แม่ลาน้อย
อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
58120

ตู้รับความคิดเห็นจุดผู้ป่วยนอก
ตึกผู้ป่วยใน

E-mail
Facebook

กรรมการเปิ ดทุกวันเวลา 10.00 น

หน่วยงานรับเรื่อง
ร้องเรียนทางวาจา/
โทรศัพท์
053-689060
053689062
หัวหน้ างาน/หัวหน้ าเวร

- เรื่องด่วนแจ้ งภายใน 24 ชัว่ โมง
- เรื่องไม่ดว่ นสรุปส่ง 1 ครัง้ /เดือน

หน่วยงานดาเนินการ
เจรจาไกล่เกลีย่
ทีมเจรจาไกล่เกลีย่ /
คณะกรรมการความเสีย่ ง

จัดการไม่ได้

ทีมเจรจาไกล่เกลีย่ ดาเนินการเจรจาไกล่เกลีย่
ไม่สามารถจัดการได้ โดย

สามารถจัดการได้ โดย

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

จัดการได้

บันทึกแบฟอร์ มรายงาน
อุบตั ิการณ์วิธีการและผล
การเจรจา

ม.41

ยื่นเรื่ องส่ง สสจ.แม่ฮ่องสอน
1 เดือน

บันทึกใบความเสีย่ ง

3-7 วัน

วิธีการและผลการเจรจา

คณะกรรมการไกล่เกลีย่
ระดับจังหวัด
คณะกรรมการความเสีย่ ง
ติดตามการดาเนินการจนเสร็ จ

รวบรวมและสรุปผล

สิ ้นการพิจารณา
เสนอคณะกรรมการบริ หาร รพ.
เรื่องร้องเรียนทั่วไป ติดต่อ กลุ่มการพยาบาล 053-689060 ต่อ 114 ,101
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ติดต่อ กลุ่มงานบริหารงานงานทั่วไป053-689060 ต่อ 106 ,103
เรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ติดต่อ กลุ่มงานเภสัชและคุม้ ครองผู้บริโภค 053-689060 ต่อ 116
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ติดต่อ กลุ่มงานประกันฯ 053-689060 ต่อ 120 ,111

๖

แผนผังระบบจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รพ.แม่ลาน้อย

ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตู้รับความคิดเห็นจุดผู้ป่วยนอก
ตึกผู้ป่วยใน

จดหมายถึง รพ.แม่ลาน้อย
อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
58120

E-mail
Facebook

หน่วยงานรับเรื่อง
ร้องเรียนทางวาจา/
โทรศัพท์
053-689060
053689062

คณะกรรมการความเสีย่ ง

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ตรวจสอบข้ อเท็จจริง

ไม่มีมลู
มีมลู

รายงานผู้อานวยการ
ตังคณะกรรมการสอบสวน
้

เข้ าข่ายกระทาความผิด

ไม่ผิด

รายงานผู้อานวยการ

รายงานผู้อานวยการ

ดาเนินการทางวินยั

แจ้ งผลการดาเนินการ
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