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บทที่๑
บทนำ
๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้ ก ำหนดแนวทางปฏิ บั ติ ร าชการมุ่ ง ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่ ป ระชาชนโดยยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ทดี่ ีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริก ารมี ป ระสิ ท ธิภ าพและเกิ ด ความคุ้ ม ค่ าในการให้ บ ริ ก ารไม่ มี ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ง านเกิ น ความจ ำเป็ น
มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการสม่ำเสมอ
จึงได้จัดทำคูม่ ือปฏิบัตงิ านด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้าง) ของโรงพยาบาลบ้านตาขุนเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
๒. วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ
๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านตาขุนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการรับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลบ้านตาขุนมีขั้นตอน/กระบวนการ
และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๓. เพื่ อ สร้ างมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านที่ มุ่ ง ไปสู่ ก ารบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๔. เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงพยาบาลบ้านตาขุน
๕. เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ าได้มี ก ารปฏิ บั ติต ามข้ อกำหนดระเบี ยบหลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
ข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
๓. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวโรงพยาบาลบ้านตาขุน
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการ
พัฒนาบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รบั แจ้งเบาะแสการทุจริต
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบ้านตาขุนจึงได้จัดตัง้ ศูนย์รบั เรื่องราว
ร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้
ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รบั ความเดือดร้อนจากการร้องเรียน

๔. ขอบเขต
๑. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป
๑.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
๑.๒ ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
ศูนย์บริการ

๑.๓ แยกประเภทงานบริก ารตามความประสงค์ของผู้ขอรับ บริก ารเช่น ปรึก ษากฎหมาย ,
ขออนุมัต/ิ อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๔ ดำเนินการให้คำปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับ
บริการ
๑.๕ เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพือ่ ตอบสนองความประสงค์ของผูข้ อรับบริการ
กรณีข้อร้องเรียนทั่วไป เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับ
บริการต้องการทราบเมื่อให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับ
บริการต้องการทราบและดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วันทำการ
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านตาขุนจะให้ข้อมูลกับ
ผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผขู้ อรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการ รับเรื่องดังกล่าวไว้
และผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน
ทำการ
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อ
กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลบ้านตาขุน โทรศัพท์ 077-397373 ต่อ106
๒. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
๒.๒ ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
๒.๓ แยกประเภทงานร้องเรียน เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
เพื่อเสนอเรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาความเห็น
- กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการ
ในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ เมื่อให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการ ถือว่ายุติ

- กรณี ขอร้อ งเรียน/ร้อ งทุ ก ข์ /แจ้งเบาะแสเกี่ ยวกั บ การจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ผู้รับ ผิดชอบ
ของโรงพยาบาลบ้านตาขุน จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วันทำการ
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเรื่องจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อ
กลับหรือสามารถติดตามเรื่อ งกับ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลบ้านตาขุน โทรศัพท์ 077-397373 ต่อ 106
๕. สถานที่ตั้ง
ตั้ ง อยู่ ณ อาคารผู้ ป่ ว ยนอก ชั้ น 2 โรงพยาบาลบ้ า นตาขุ น เลขที่ 74 หมู่ ๓ ตำบลเขาวง
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๖. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับ เรื่องราวร้องทุ ก ข์และให้บริการข้อมู ลข่าวสารให้คำปรึกษารับ เรื่อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน

บทที่ ๒
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน
คำจำกัดความ
ผู้รบั บริการ

หมายถึงผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
- ผู้รบั บริการประกอบด้วย
- หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /
หรือบุคคล/นิตบิ ุคคล
* หน่วยงานของรัฐ ได้แก่กระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการทีเ่ รียกชื่อ
อย่างอื่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจและให้หมายความรวมถึง
องค์กรอิสระองค์การมหาชนหน่วยงานในกำกับของรัฐและหน่วยงานอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน
** เจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้าง
ชั่วคราวและผู้ปฏิบัตงิ านประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็น
กรรมการหรือฐานะอื่นใดรวมทั้งผู้ซงึ่ ได้รับแต่งตั้งและถูกสัง่ ให้ปฏิบัติงานให้แก่
หน่วยงานของรัฐ
- บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย

ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

การจัดการข้อร้องเรียน
ผู้ร้องเรียน

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่

ข้อร้องเรียน

คำร้องเรียน

การดำเนินการเรื่องร้องเรียน
การจัดการเรื่องร้องเรียน

- ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ
- ผู้มสี ิทธิรบั เงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หมายถึงผู้ที่ได้รบั ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากการดำเนินการของส่วนราชการเช่น ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน
บริษัท/ห้างร้านต่าง ๆ
หมายถึงมีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มสี ่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนโรงพยาบาลบ้านตาขุนผ่านช่องทางต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์
ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/
การร้องขอข้อมูล
หมายถึงช่องทางต่างๆที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่น ติดต่อด้วยตนเอง
ร้องเรียนทางโทรศัพท์/ จดหมาย/ ตู้รบั ข้อร้องเรียน /Face Book
หมายถึง เจ้าหน้าทีผ่ รู้ ับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

หมายถึงแบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภทคือ
- ข้อร้องเรียนทั่วไปเช่นเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะคำชมเชยสอบถามหรือร้องขอข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน
- การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซือ้ จัดจ้างเป็นต้น
หมายถึง คำหรือข้อความทีผ่ ู้รอ้ งเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือระบบการรับคำร้องเรียนเองมีแหล่ง
ที่สามารถตอบสนองหรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยสำคัญ
ที่เชื่อถือได้
หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
มาเพื่อทราบหรือพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่
หมายถึงกระบวนการที่ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรือ่ งร้องเรียนที่
ได้รับให้ได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการดำเนินงาน

ช่องทางการร้องเรียน
๑) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
๔) โทรศัพท์ 077-397373 ต่อ 172
๕) โทรสาร 077-397402
๖) ร้องเรียนทาง Face book

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน-ด้วยตนเอง-จดหมาย-โทรศัพท์-ตู้รับร้องเรียน-สื่อต่างๆ
(บันทึกอุบัติการณ์ในโปรแกรมความเสี่ยง ส่งศูนย์ความเสี่ยง หรือตามความ
เร่งด่วน)
ประเมินและคัดแยกข้อร้องเรียน(โดยงาน)

แก้ไขได้โดยหน่วยงานรับผิดชอบ

ไม่สารถแก้ไขได้โดยจุดงาน

ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามแก้ไข
(บันทึกอุบัติการณ์ความเสี่ยง)

ส่งทีมไกล่เกลี่ย

ยุติ

ไม่ยุติ
-ตรวจสอบข้อเท็จจริง
-หาข้อมูลเพิ่มเติม
-พิจารณาวินิจฉัย
(โดยกรรมการอย่างน้อย 2ใน 6 คน และแล้วเสร็จภายใน 15 วัน ใน
กรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้)

เรื่องที่สามารถดำเนินการ
แก้ไขปัญหาได้ทันที

เรื่องที่ไม่สามารถดำเนิน
แก้ไขปัญหาได้ทันที

-ดำเนินการแก้ไข
-สรุปผลแจ้งภายใน 15 วัน
โดยติดต่อเป็นระยะๆ

รายงานผู้อำนวยการ/
กรรมการบริหาร

สรุป/บันทึก

ยุติ

สรุปผลแจ้งกลับภายใน 30
วันโดยติดต่อเป็นระยะๆ

สรุป/บันทึก

ไม่ยุติ

ประสานผู้บริหารทราบ
-สสจ สุราษฎร์ธานี

สรุป/บันทึก

บทที่ ๔
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
๑. จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
๓. แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งโรงพยาบาลบ้านตาขุนเพื่อความสะดวกในการประสานงาน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ
โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้

ช่องทาง
ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาล
บ้านตาขุน
ร้องเรียนผ่านจดหมาย
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
077-397373 ต่อ 106
ร้องเรียนทาง Face book

ทุกครั้งที่มผี ู้ร้องเรียน

ระยะเวลาดำเนินการรับ
ข้อร้องเรียนเพื่อประสาน
หาทางแก้ไข
ภายใน ๑-๒ วันทำการ

ทุกวัน
ทุกวัน

ภายใน ๑-๒ วันทำการ
ภายใน ๑-๒ วันทำการ

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ทุกวัน

หมายเหตุ
-

ภายใน ๑-๒ วันทำการ

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน ๕ วันทำการ เพื่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ จะได้แจ้งให้ผรู้ ้องเรียนทราบ ต่อไป
การรายงานผลการดำเนินการให้ผบู้ ริหารทราบ
- ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
- ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนำมาวิเคราะห์การ
จัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุง พัฒนา องค์กร ต่อไป

มาตรฐานงาน
การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
กรณีได้รับเรือ่ งร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงพยาบาลบ้านตาขุน
ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้อง
ทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ทำการ

