คู่มือการปฏิบัติงานรับเรือ่ งราวร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
โรงพยาบาลแม่เมาะ

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2561
ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนให้ เ กิ ด ความผาสุ ก และความเป็ น อยู่ ที่ ดี ข องประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงาน
เกินความจาเป็น
มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ โรงพยาบาลแม่เมาะจึง ได้ดาเนินการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ และศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์โรงพยาบาลแม่เมาะ ประจาปี 2561
2. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงพยาบาลแม่เมาะ
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการ
พัฒ นาบ าบั ดทุกข์ บ ารุงสุ ข ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแส
การทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่เมาะ จึงได้จัดตั้ง
ศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็น
ความลับ และปกปิดชื่อ ผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจาก
การร้องเรียน
3. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ เลขที่ 392 หมู่ 11 ตาบลแม่เมาะ อาเภอ แม่เมาะ
จังหวัดลาปาง
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนและร้องทุกข์เรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน รวมถึงร้องทุกข์เรื่องระบบการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลแม่เมาะ

5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
โรงพยาบาลแม่เมาะ มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ
6. คาจากัดความ
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จากการดาเนินการของโรงพยาบาลแม่เมาะ
“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมาย ครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล
“ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/
การชมเชย/การร้องขอข้อมูล
“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/Face Book
7. ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08.30 – 16.30 น.

8. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง (นางอัศมา ศิริวงศ์)
2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
โรงพยาบาลแม่เมาะ(นายประสิทธิ์ ภูไ่ พรจิตร)

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
โรงพยาบาลแม่เมาะ
(ภายในระยะเวลาที่กาหนด)

ยุติ

ไม่ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

สิ้นสุดการดาเนินการ
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
สิ้นสุดเรื่อง
รายงานผลศูนย์ดารงธรรม

3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
0 54 2661 04 ต่อ 217(นางอัศมา ศิริวงศ์)

4. ร้องเรียนทาง Facebook
(นายประสิทธิ์ ภู่ไพรจิตร)

9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน
9.1 จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของประชาชน
9.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
9.3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งโรงพยาบาลแม่เมาะ เพื่อความสะดวกใน การประสานงาน
10. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจาก
ช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
โรงพยาบาลแม่เมาะ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
โรงพยาบาลแม่เมาะ
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
054 266104 ต่อ 217
ร้องเรียนทาง Face Book

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้อร้องเรียน / ร้อง
ทุกข์
เพื่อประสานหาทางแก้ไข
ปัญหา
ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 1 วันทาการ
ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

หมายเหตุ

11. การบันทึกข้อร้องเรียน
11.1 กรอกแบบฟอร์ ม บั น ทึ ก ข้ อ ร้ อ งเรี ย น / ร้ อ งทุ ก ข์ โดยมี ร ายละเอี ย ด ชื่ อ -สกุ ล ที่ อ ยู่
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ
11.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้ องเรียน / ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึก
ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์

12. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์
ทราบ
12.1 กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที
12.2 ข้อร้องเรี ยน / ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานและระบบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน แจ้งผู้รับผิดชอบจัดทาบันทึกข้อความ
เสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
12.3 ข้อร้ องเรี ย น / ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิ ดชอบของโรงพยาบาลแม่เมาะให้
ผู้รับผิดชอบดาเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป
12.4 ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ หน่ ว ยงาน เช่ น กรณี ผู้ ร้ อ งเรี ย นท าหนั ง สื อ
ร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา
สั่งการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
13. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งรายงานผลการด าเนิ น การให้ ท ราบภายใน ๕ วั น ท าการ
เพื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
14. การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
14.1 ให้ รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบ
ทุกเดือน
14.2 ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์
การจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน ทั้งข้อร้องเรียนของการปฏิบัติงานของการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และระบบริหารการจัดการจัดซื้อจักจ้างของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กร ต่อไป
15. มาตรฐานงาน
การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
กรณีได้รั บ เรื่ องร้ องเรี ยน/ร้องทุ กข์ ให้ ศูน ย์รับเรื่องราวร้องทุก ข์ส านักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดแพร่ ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด

16. แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์
17.จัดทาโดย
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โรงพยาบาลแม่เมาะ
-หมายเลขโทรศัพท์ 054 266104 ต่อ 217
-หมายเลขโทรสาร 054 266104 ต่อ 105
-เว็บไซต์ www.maemohhospital.com

