คํานํา
การรองทุกข/รองเรียนของประชาชน ถือเปนเสียงสะทอนใหหนวยงานของรัฐทราบวาการบริหาร
ราชการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลมากนอยเพี ย งใด โรงพยาบาลทาปลา ไดตระหนั ก และให
ความสําคัญกับการแกขไขป/ญหาเรื่องรองทุกข/รองเรียนของประชาชนมาโดยตลอด มีการรับฟ/งความ
คิดเห็น เป3ดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเสริมสราง
ความสงบสุขใหเกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางดานการเมืองสังคม และเศรษฐกิ
นอยางตอเนื่ อง ทํ าใหเกิ ด การเปลี่ ยนแปลงอยางรวดเร็ ว เปนเหตุ ใหประชาชนที่ ไดรั บความเดื อดรอน
ประสบป/ญหาหรือไมไดรับความเปนธรรม จึงมีการรองทุกข/รองเรียนตอหนวยงานตางๆ เพิ่มขึ้น ดังนั้นใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่และผูเกี่ยวของในเรื่องการรองทุกข/รองเรียน จําเปนตองไดรับการสนับสนุน
คูมือการปฏิบัติงาน เพื่อถือปฏิบัติ ไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถ
ในกระบวนการจัดการเรื่องราวรองทุกขอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล อีกทั้งในดานความพึงพอใจ
ตอประชาชนโดยรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งการธํารงไวซึ่งธรรมาภิบาลในระบบ นําสูความเชื่อมั่นตอระบบ
บริหารจัดการเรื่องราวรองทุกขของโรงพยาบาลทาปลาดวย
ป? พ.ศ. 2557 สํานักนายกรัฐมนตรีไดจัดทํานโยบาลและแผนยุทธศาสตรการจัดการเรื่องราวรอง
ทุ กข เพื่ อเปนกรอบแนวทางในการพั ฒ นาการจั ด การเรื่ องราวรองทุ กขใหเปนไปอยางมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
สอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน บนพื้นฐานหลักธรรมภิบาล (Good
Governance) เพื่อ
สนองตอบความตองการของประชาชน เกิ ด ประสิ ทธิ ผ ล คุ มคา โปรงใส และเกิ ด ความเปนธรรม ให
ความสําคัญกับกระบวนการและการจัดการเรื่องราวรองทุกข ดวยการจัดทําและกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได ลดขั้นตอนที่ไมจําเปน และปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของให
สอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ.2557 ภายใตหลักนิติธรรม
และความเสมอภาค ลดผลกระทบที่จะเกิดแกผูมีส วนไดเสียทั้ งทางตรงและทางออมไดอยางมีคุณภาพ
ตลอดจนเปนการสรางความเชื่อมั่น และสรางภาพลักษณที่ดีตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาของสังคมไทยหลายดาน ประกอบกับจํานวนประชากรที่มีมากขึ้น การ
ขยายบริการสาธารณะทุกดานเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความตองการตอบสนองตอป/ญหาการ
ดํารงชีวิตทั้งในระดับป/จเจกบุคคลและชุมชน ตลอดถึงการแสงหาประโยชนในรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่ถูกตอง
ตามกฎหมายและละเมิดตอกฎหมายหรือจารีตประเพณีของสังคม สาเหตุเหลานี้กอใหเกิดป/ญหากระทบตอ
การดําเนินชีวิตของประชาชนอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได หลายๆ กรณีสวนราชการที่เปนผูใหบริการสาธารณะ
กลับตองกลายเปนสาเหตุที่กอใหเกิดป/ญหากระทบตอสิทธิของประชาชน ป/ญหาเดือดรอนคับของใจตาง ๆ
ทั้งที่ เ กิ ด ระหวางประชาชน หรื อเอกชนดวยกั น และระหวางประชาชนกั บ รัฐ เหลานี้ นั บเปนทุ กขของ
ประชาชนที่เกิดขึ้นและยอมตองการแกไขเยียวยาหรือตองการประสานเพื่อเสริมสรางความเขาใจระหวาง
กั น นอกจากนี้ ในดานของการประเมิ น ผลกระทบดานความพึ งพอใจตอประสิ ทธิ ภ าพประสิ ทธิ ผ ลการ
ดําเนินการของภาครัฐ การที่ประชาชนแสดงความคิดเห็น ติชม หรือรองเรียน ยังถือเปนการสะทอนกลับ
ขอมูล หรือแสดงใหทราบถึงผลกระทบตอการดําเนินภารกิจของภาครัฐที่มีตอประชาชนอีกดวย
กลาวเฉพาะในสวนของการดําเนินการดูแลพัฒนาสุขภาพประชาชน นั้น กระทรวงสาธารณสุขเปน
หนวยงานรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งภารกิจลวนเกี่ยวของมีผลกระทบตอสุขภาพและวิถีการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนในทุ กชวงวั ย ภารกิจ ดั งกลาวนี้มีความเสี่ ย งที่ ผ ลลัพธอาจไมเปนไปตามความคาดหมายของ
ประชาชนผูรับบริการ เชน ผลการตรวจรักษาโรคที่ยอมมีขอจํากัดหลากหลายประการ หรือบางกรณีการ
ดําเนินการกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางกวางขวาง เชน การควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นใน
ชุ ม ชน การตรวจแกไขป/ ญ หาสิ่ งแวดลอมตาง ๆ ในชุ ม ชน เปนตน ดั ง นั้ น การเป3 ด รั บ ฟ/ งความคิ ด เห็ น
ขอเสนอแนะ ตลอดจนถึงการรับเรื่องรองเรียนรองทุกขที่มีฐานป/ญหามาจากความเดือดรอนของประชาชน
จึงเปนวิธีการสําคัญและจําเปนตอกระบวนวิธีประเมินผลกระทบเพื่อปรับปรุงพัฒนาภารกิจบริการสุขภาพ
ความสํา คัญ อี กประการหนึ่ งของการรั บ เรื่ องรองทุ กข นั้น ตองถื อเปนสิทธิของประชาชนโดยชอบดวย
กฎหมาย และขาราชการหนวยงานที่ เ กี่ ย วของยอมตองมี ห นาที่ รั บ เรื่ องแกไขป/ ญ หาใหประชาชนตาม
บทบาทหนาที่รับผิดชอบที่เกี่ยวของ
โรงพยาบาลทาปลา ดําเนินการในฐานะองคกรที่ทําหนาที่จัดการเรื่องรองเรียนรองทุกขที่อยูใน
ขอบเขตอํานาจที่ของโรงพยาบาลชุมชน เพื่อใหสามารถดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนรองทุกขของ
ประชาชนไดอยางครอบคลุมและรวดเร็วมีประสิทธิภาพโดยมีหลักการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
1. รับขอรองเรียน/รองทุกข ของประชาชนในฐานะหนวยบริการในโรงพยาบาลทาปลา
2. จัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบายและแผนที่กําหนด
3. รวบรวมวิเคราะหป/ญหาเรื่องรองเรียน/รองทุกข เพื่อหาแนวทางแกไขและนําเสนอผูบริหาร
พิจารณาตามลําดับ
4. ประสานหนวยงานราชการอื่น หรือองคกรที่เกี่ยวของ กรณีเรื่องรองเรียน/รองทุกข อยูใน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
5. ติดตามผลการดําเนินการแกไขป/ญหาเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข ใหไดขอยุติโดยเร็วและสราง
ความพึงพอใจตอประชาชน
6. อํานวยความสะดวกแกประชาชนหรือกลุมมวลชนที่มาพบเพื่อยื่นขอเรียกรอง / ขอรองเรียน /
รองทุกข ดวยสันติวิธี
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7. จัด ระบบและพั ฒ นาเครือขายการจั ดการเรื่ องราวรองทุ กข เพื่ อดํ าเนิน การแกไขป/ญ หาให
ภายใน คปสอ. ทาปลา
8. จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับป/ญหาเรื่องรองเรียน / รองทุกขใหเปนป/จจุบันและสนับสนุนขอมูลให
ผูบริหารนําประกอบการพิจารณา
9. จัดทําสรุปรายงานผลความคืบหนาในการดําเนินการแกไขป/ญหาในภาพรวม นําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทาปลา
1.2 วัตถุประสงค
1. เพือให้บุคลากรผูเกี่ยวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข
2. เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการรับเรื่องราวรองทุกข ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่
สอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับเรื่องราวรองทุกขอยาง
ครบถวนและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเปนหลักฐานแสดงขั้นและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงาน
พัฒนาใหการทํางานมีมาตรฐาน รวมทั้งเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการใหสามารถเขาใจและ
ใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู
4. เพื่อพิทักษสิทธิของประชาชน และผูรองเรียน / รองทุกข ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ.2552
1.3 จํากัดความ
สวนราชการ หมายถึง หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ
ผูบริหาร หมายถึง ผูที่มีอํานาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนตาง ๆ เพื่อใหเรื่องรองเรียนไดรับการ
แกไขเปนที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนาระบบการจัดการเรื่องรองทุกขใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูรองทุกขได
ยื่นหรือสงตอเจาหนาที่ รวมถึงผูที่ไดรับมอบฉันทะใหรองทุกขแทน และผูจัดการแทน
ผูรับบริการ หมายถึง ผูรองเรียนหรือผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือตองการเสนอแนะขอคิดเห็น
หรือใหขอมูลตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสียในเรื่องรองเรียนนั้นๆ
ผูรองทุกข หมายถึง ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจเดือดรอนหรือเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือสวนราชการ หรือจําเปนตองใหสวนราชการชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้อง
ทุกขมีสิทธิเสนอคํารองทุกขตอสวนราชการที่เกี่ยวของได
การรองทุกข หมายถึง การรองตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป หรือผูที่มีอํานาจหนาที่พิจารณา
วินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามกฎหมาย หรือระเบียบ เนื่องจากเกิดความทุกขจากการกระทําของผูบังคับบัญชา
เพื่อใหผู บังคับบั ญชาไดทบทวนปฏิบั ติและแกไขในสวนที่ ไมถูกตอง หรื อชี้แจงเหตุ ผลความถูกตองที่ได
ปฏิบัติใหผูรองทุกขทราบและหายของใจ หรือใหผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปไดพิจารณาใหความเปนธรรม
คํารองทุกข หมายถึง เรื่องที่ผูรองทุกขซึ่งไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายเนื่องจากเจาหนาที่ของ
สวนราชการ ที่ไดยื่นหรือสงถึงเจาหนาที่ตามชองทางตาง ๆ
เรื่องรองเรียนหมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ของเจาหนาที่
ของรัฐที่เกี่ยวของกับสวนราชการ เชน การใหบริการของเจาหนาที่ในโรงพยาบาล การจัดซื้อ จัดจางในสวน
ราชการ การบรรจุแตงตั้งขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง ขอเสนอแนะ และ/หรือขอคิดเห็นตาง ๆ
การรองเรี ย นกระทํ า ผิ ด วิ นั ย /ทุ จ ริ ต หมายถึ ง การรองเรี ย นกลาวหาวาเจาหนาที่ ของรั ฐ ไดแก
ขาราชการพลเรือนสามัญ ลู กจางประจํา พนั กงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกระทํ า
คูมือจัดการเรื่องรองทุกข-รองเรียน โรงพยาบาลทาปลาจังหวัดอุตรดิตถ
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ความผิดทางวินัย โดยมีการฝZาฝ[นขอหามหรือขอปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบไดกําหนดไววาเปนความผิด
ทางวินัย และไดกําหนดโทษไว ทั้งนี้ อาจเปนทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องสวนตัว
ศู น ยรั บ เรื่ อ งรองทุ ก ข/รองเรี ย น หมายถึ ง ศู น ยบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งราวรองทุ ก ข สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ
หนวยงานดําเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียน หมายถึง หนวยงานที่มีหนาที่ในการจัดการแกไข
เกี่ยวกับเรื่องรองทุกข/รองเรียนนั้น ๆ ประกอบดวย หนวยงาน หรือกลุมงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุตรดิตถ
การดําเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน รองทุกขตั้งแตตนจนถึงการไดรับการแกไข
ไดขอสรุป เพื่อแจงผูรองทุกข
การอุทธรณ หมายถึง การไมเห็ นดวยตอมติ หรื อมาตรการใดๆ ที่คณะกรรมการสั่ งการ หรือมี
ป/ญหาในมติหรือมาตรการนั้น ๆ และตองการใหมีการทบทวน
บัตรสนเทห หมายถึง เฉพาะจดหมายฟ\องหรือกลาวโทษผูอื่นที่ระบุหลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏ
ชัดแจง ชี้พยานบุคคลแนนอน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาวามีเหตุผลหรือพฤติการณเชื่อมโยง
พอที่จะเชื่อในเบื้องตนไดหรือไมเพียงใดวาขอกลาวหาควรจะเปนเชนนั้น
การบริหาร หมายถึง การดําเนินงาน หรือการบริหารจัดการที่โปรงใส และเปนธรรม โดยพิจารณา
ถึงประโยชนและผลเสียตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะดําเนินการและประโยชนในระยะยาวของ
ราชการประกอบกัน
การบริ ก ารทางการแพทยและสาธารณสุ ข หมายถึ ง การใหบริ ก ารรั ก ษาพยาบาลหรื อ การ
ดําเนินการทางการแพทยหรือสาธารณสุขของหนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ
แลวเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงค มีความเสียหายเกิดขึ้นกับผูบริการ และผูรับบริการหรือญาติมีความ
สงสั ย ในการใหบริ การดั งกลาว หรื อเรี ย กรองใหเจาหนาที่ ห นวยบริการ สํ า นั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด
อุตรดิตถ
เรื่องรองเรียนบริการทางการแพทย หมายถึง หนังสือหรือสิ่งใดๆ จากบุคคล หรือองคกร ที่แสดง
ใหปรากฏไดวามีการใหบริการรักษาพยาบาล หรือการดําเนินการทางการแพทย หรือสารธารณสุขของ
หนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ แลวเกิดเหตุการณที่ไมพึงประสงค มีความ
เสียหายเกิดขึ้นกับผูรับบริการ และผูรับบริการหรือญาติมีความสงสัยในการใหบริการดังกลาวหรือเรียกรอง
ใหเจาหนาที่หนวยบริการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ รับผิดชอบ
ความขัดแยง หมายถึง ประเด็นป/ญหาที่เกิดขึ้นระหวางผูใหบริการและผูรับบริการอันเกิดจากการ
ใหหรือรับบริการสาธารณสุข นําไปสูความไมพึงพอใจ การรองเรียนหรือฟ\องรอง อาจจะเปนความขัดแยงที่
แฝงอยู กําลังเกิดขึ้น มีการแสดงออกชัดเจน หรือเปนกรณีพิพาทแลวในระบบการแพทย
การเจรจาไกลเกลี่ย หมายถึง กระบวนการไกลเกลี่ยดวยการสื่อสารสนทนาระหวางคูกรณีหรือ
ผูแทนตั้งแตเริ่มมีความขัดแยงกัน เพื่อหาทางออกของป/ญหาและขอตกลงที่พึงพอใจโดยเร็วรวมกันและเพื่อ
มิใหความขัดแยงบานปลาย
การเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง หมายถึง การเจรจาไกลเกลี่ยดวยความชวยเหลือของบุคคลที่สามที่
เปนกลาง ทําหนาที่ชวยใหเกิดกระบวนการกลุมปรึกษาหารือรวมกัน ดวยบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดี
ตอกัน คูกรณีที่เกิดขอตกลงที่พึงพอใจรวมกันโดยคนกลางไมไดมีหนาที่ตัดสินใจแทนคูกรณี
ผูไกลเกลี่ย หมายถึง เจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูไกลเกลี่ยความขัดแยงในระบบการแพทย
หรือผูไดรับมอบหมาย หรืออาจเปนบุคคลภายนอกที่คูกรณียอมรับรวมไกลเกลี่ยดวยก็ได
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ขอบเขต
กระบวนการรับเรื่องราวรองทุกข สําหรับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดการเรื่องราวรองทุกข
หนวยงานโรงพยาบาลทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ โดยผานทางชองตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. ไปรษณีย
- หนังสือรองทุกข – รองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน)
- บัตรสนเทห (ไมลงชื่อผูรองเรียน)
2. เว็บไซตโรงพยาบาลทาปลา http://www.thapla.com
3. รองเรียนผานทางโทรศัพท/โทรสาร โรงพยาบาลทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ หมายเลขโทรศัพท
055-499069 หมายเลขโทรสาร 055-499070 ตอ 122
4. เดินทางมารองทุกข – รองเรียนดวยตนเองที่ศูนยบริหารจัดการเรื่องราวรองทุกข โรงพยาบาล
ทาปลา
5. สื่อสารมวลชน เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน

คูมือจัดการเรื่องรองทุกข-รองเรียน โรงพยาบาลทาปลาจังหวัดอุตรดิตถ
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บทที่ 2
ระบบการบริหารจัดการเรื่องราวรองทุกข โรงพยาบาลทาปลา
2.1 หนวยงานที่เกี่ยวของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จังหวัดอุตรดิตถ / ศูนยดํารงธรรม

คณะกรรมการจัดการเรืองร้องเรียนและสันติวธิ ี
เขตสุขภาพที 2

ศูนยบริหารจัดการเรื่องรองทุกข-รองเรียน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ

โรงพยาบาลทาปลา

หนวยงานใน รพ.
2.2 บทบาทหนาที่
2.2.1 ศูนยบริหารจัดการเรื่องรองทุกข-รองเรียน มีบทบาทหนาที่ ดังตอไปนี้
(1.) เปนศู น ยกลางในการประสานการแกไขป/ญ หาตามขอรองทุ กข / รองเรี ย น ของ
ประชาชนเกี่ยวกับการสาธารณสุขภายในอําเภอทาปลา
(2.) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองทุกข / รองเรียน ใหเปนไปตามนโยบายและ
แผนที่กําหนด
(3.) วิเคราะหป/ญหาเรื่องรองทุกข / รองเรียน เพื่อหาแนวทางแกไขหรือนําเสนอผูบริหาร
พิจารณา
(4.) ติดตามผลการดําเนินการแกไขป/ญหาใหไดขอยุติโดยเร็ว และประชาชนพึงพอใจ
(5.) จั ด ระบบและพั ฒ นาเครื อ ขายการจั ด การเรื่ อ งราวรองทุ ก ข / รองเรี ย น เพื่ อ
ดําเนินการแกไขป/ญหา
(6.) จั ด ทํ าฐานขอมู ล เกี่ ย วกั บ ป/ ญ หาเรื่ องรองทุ กข / รองเรี ย นใหเปนป/ จ จุ บั น จั ด ทํ า
รายงานเสนอผูบังคับบัญชา
คูมือจัดการเรื่องรองทุกข-รองเรียน โรงพยาบาลทาปลาจังหวัดอุตรดิตถ
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(7.) จั ด ระบบและพั ฒ นาเครื อ ขายการจั ด การเรื่ อ งราวรองทุ ก ข / รองเรี ย น เพื่ อ
ดําเนินการแกไขป/ญหา
(8.) จัดทําสรุปรายงานผลความคืบหนาในการดําเนินการแกไขป/ญหาในภาพรวมของ
โรงพยาบาลทาและนําเสนอตอผูบริหารตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
2.2.3. หนวยงาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบในการสอบสวนขอเท็จจริงรวมทั้งเสนอแนะมาตรฐานการดําเนินงาน และ
ขอมูลทางวิชาการ ในประเด็นงานที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการดําเนินงาน และการตัดสินใจแกผูอํานวยการ
โรงพยาบาลทาปลา และศูนยบริหารจัดการเรื่องราวรองทุกขรวมทั้งการติดตามสนับสนุนการแกป/ญหา
และพัฒนาระบบการทํางานของกลุมงาน งาน ของหนวยงาน เพื่อป\องกันป/ญหาการรองทุกข รองเรียนที่
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
2.3 การจัดประเภทเรื่องรองทุกข – รองเรียน
ลําดับ
1.
2.

3.

4.

5.

ประเภท
ดานบริหาร

นิยาม

เวลาในการ
ตอบสนอง
1 วัน

- การเงิน การคลัง การพัสดุ
- การบริหารงานบุคคล
- การจายคาตอบแทน
ดานบริการ
- คุณภาพ / มาตรฐานการ
ไมเกิน
บริการ
15 วันทําการ
- พฤติกรรมบริการ
- คุมครองสิทธิผูใหฯ /
ผูรับบริการ
- คาบริการ / การอํานวยความ
สะดวก
ดานการทุจริต
-อาศัยตําแหนงหนาที่แสวงหา
ไมเกิน
ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย 15 วันทําการ
- ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวย
กฎหมาย
พฤติกรรมสวนตัว - ความประพฤติเสื่อมเสีย
1 วัน
ชื่อเสียงในตําแหนงหนาที่ เชน (ชี้แจงใหผูรองเรียน
เมาสุรา / ทะเลาะวิวาท / ชูสาว
ทราบ)
/ การพนัน / อื่นๆ
เรื่องอื่นๆ
-การคุมครองผูบริโภค
ไมเกิน
-การควบคุมบุหรี่ / เครื่องดื่ม
15 วันทําการ
แอลกอฮอล
-กฎหมายสาธารณสุขอื่น ๆ

ผูรับผิดชอบ
กลุมงานบริหารฯ
กลุมงานพัฒนา
คุณภาพฯ
เภสัช , กายภาพ ,
กลุมงานประกัน
สุขภาพ
กลุมการพยาบาล
กลุมงานบริหารฯ

กลุมงานบริหารฯ

กลุมงาน
รับผิดชอบฯ

คูมือจัดการเรื่องรองทุกข-รองเรียน โรงพยาบาลทาปลาจังหวัดอุตรดิตถ
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2.4 หลักเกณฑในการรับเรื่องรองทุกข / รองเรียน
2.4.1 ใชถอยคําหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย
1.) ชื่อ ที่อยูของผูรองทุกข / รองเรียน ชัดเจน
2.) วัน เดือน ป? ของหนังสือรองทุกข / รองเรียน
3.) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องที่รองทุกข – รองเรียน ปรากฏอยางชัดเจนวา
ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย ตองการใหแกไขดําเนินการอยางไร หรือชี้ชองทางแจงเบาะแส เกี่ยวกับ
การทุจริตของเจาหนาที่ / หนวยงาน ชัดแจงเพียงพอที่สามารถดําเนินการสืบสวน / สอบสวนได
4.) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี)
2.4.2 ขอรองทุกข – รองเรียน ตองเปนเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวที่
เสียหายตอบุคคลอื่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.4.3 เปนเรื่องที่ประสงคขอใหทางราชการชวยเหลือหรือชวยจัดความเดือดรอน
2.4.4 เปนเรื่องที่ผูรองทุกข / รองเรียน ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ของเจาหนาที่หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2.4.5 เรื่องรองทุกข / รองเรียนที่มีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติม
ไดในการดําเนินการตรวจสอบหาขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปนขอมูล และเก็บ
เปนฐานขอมูล
2.4.6 ไมเปนคํารองเรียนที่เขาลักษณะดังตอไปนี้
1.) คํารองเรียนที่เปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหระบุหลักฐานพยานแวดลอมชัดเจน
และเพียงพอที่จะทําการสืบสวนสอบสวนตอไปได ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
2551 จึงจะรับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง
2.) คํา รองทุ กขรองเรีย นที่ เ ขาสูกระบวนการยุติ ธรรมแลว หรือเปนเรื่องที่ ศาลไดมี คํา
พิพากษาหรือคําสั่งที่สุดแลว
3.) เรื่องรองทุ กข – รองเรี ยนที่อยู ในอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่มีห นาที่รับ ผิดชอบ
โดยตรงหรือองคกร อิสระที่กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ เวนแตคํารองจะระบุวาหนวยงานดังกลาวไม
ดําเนินการหรือดําเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนา ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา
4.) คํารองทุกข – รองเรียนที่เกิดจากการโตแยงสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะ
รับไวพิจารณาหรือไมเปนเรื่องเฉพาะกรณี

คูมือจัดการเรื่องรองทุกข-รองเรียน โรงพยาบาลทาปลาจังหวัดอุตรดิตถ
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บทที่ 3
กระบวนการจัดการเรื่องรองทุกข – รองเรียน
3.1 ผังขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติการ
ขั้นที่ 1 รับเรื่อง

ประชาชนยื่นรองทุกข/รองเรียนขอคิดเห็นฯ ขอเสนอแนะ
จากชองทางตางๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของ

แจงผูรองเบื้องตน
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบ
ศูนยบริหารจัดการเรื่องรองทุกข-รองเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องฯ/ตรวจสอบคัดแยกวิเคราะหเนื้อหา/จัดทําบันทึกฯ

ภายใน 2 วัน

ไมลงนาม
ตรวจสอบ
เพิ่มเติม

ขั้นที่ 3 สั่งการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาล
พิจารณาสั่งการฯ

ภายใน 3 วัน

หนวยงาน/กลุมงานที่เกี่ยวของตรวจสอบ ปรับปรุง
แกไข และรายงานกลับฯ

ขั้นที่ 4 การดําเนินการ

ยุติเรื่อง

ผูอํานวยการโรงพยาบาล
พิจารณาสั่งการฯ

ภายใน 10 วัน

ไมยุติเรื่อง

ตั้งคณะกรรมการสอบฯ
หรือสงหนวยงานที่เกี่ยวของ

ภายใน 10 วัน

ศูนยบริหารจัดการเรื่องรองทุกข-รองเรียน ติดตามรายงานผลฯ / สรุปผลการ
ดําเวิเคราะห จัดทํารายงาน เสนอผูบริหาร รายเดือน/รายป6 และจัดเก็บเรื่อง

ขั้นที่ 5 แจงผลดําเนินงาน
/ประกาศเผยแพร

แจงผลดําเนินการตอผูรองเรียน นําผลการ
ดําเนินงานปรับปรุงฯ และประกาศเผยแพรฯ

ภายใน 2 วัน

คูมือจัดการเรื่องรองทุกข-รองเรียน โรงพยาบาลทาปลาจังหวัดอุตรดิตถ
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3.2 กระบวนการบริหารจัดการเรื่องรองทุกข – รองเรียน
1. เจาหนาที่ศูนยบริหารจัดการเรื่องราวรองทุกข รับขอมูลเบาะแส เรื่องราวรองทุกข รองเรียน
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะ ลงทะเบียนของศูนยฯ และทําการคัดแยกเรื่องรองทุกข / รองเรียน และสงใหกับ
หนาหนาศูนยฯ ดําเนินการตามอํานาจหนาที่
2. หัวหนาศูนยบริหารจัดการเรื่องราวรองทุกข ศึกษาวิเคราะห สรุปประเด็น ประสานหนวยงาน
กลุ มงานฯ ที่ เ กี่ย วของเพื่ อขอขอมู ล ประกอบการพิ จารณาตรวจสอบ แกไข และนํ า เสนอผู อํ า นวยการ
โรงพยาบาล พรอมขอมูลเพิ่มเติมและความเห็นเบื้องตน รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานเบื้องตน ใหแกผู
รอง หรือหนวยงานตนเรื่องทราบ
กรณีขอรองทุกข รองเรียน ขาดรายละเอียดไมเขาหลักเกณฑ หัวหนาศูนยฯ สามารถดําเนินการยุติ
เรื่อง / เขาขายบัตรสนเทห / ขาดประเด็นสารุที่ชัดเจน
3. ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาปลา พิจารณาสั่งการ / สงเรื่อง
3.1 สั่งใหหนวยงาน กลุ มงาน ที่เกี่ ยวของดํา เนิน การ กรณีด านบริหารจัดการ / ดาน
บริการ / บัตรสนเทห
3.2 สงเรื่ อ งใหคณะกรรมการบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งราวรองทุ ก ข ดํ า เนิ น การสื บ สวน
สอบสวน และแกไขป/ญหาขอรองเรียน รองทุกข และรายงานผลความคืบหนาการแกไขป/ญหาสําหรับเรื่อง
รองทุกข / รองเรียนที่ดําเนินการแกไขปรับปรุงจนไดขอยุติแลว ศูนยบริหารจัดการเรื่องราวรองทุกข แจงให
หนวยงานเจาของเรื่องและแจงผูรองทราบตอไป
4. หนวยงาน หรือกลุมงานตาง ๆ ภายในโรงพยาบาลทาปลา ดําเนินการตรวจสอบหรือแกไข
ป/ญหาตามอํานาจหนาที่ แลวรายงานผลการดําเนินการถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลทาปลา โดยผานศูนย
บริหารจัดการเรื่องราวรองทุกข
5. หนาหนาศูนยบริหารจัดการเรื่องราวรองทุกขฯ รายงานผลการดําเนินงานเสนอผูอํานวยการ
โรงพยาบาลทาปลา หนวยงานเจาของเรื่อง ผูรองทุกข / รองเรียน เพื่อทราบ
6. เจาหนาที่ศูนยบริหารจัดการเรื่องราวรองทุกข จัดเก็บขอมูล (Scan) บันทึกในระบบ
อิเล็กทรอนิกส ประมวลและสรุปวิเคราะหผลการดําเนินงาน
7. เจาหนาศูนยบริหารจัดการเรื่องราวรองทุกข จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหเสนอผูบริหาร
ตามลําดับชั้นเปนรายเดือน และรายงานประจําป?
8. เจาหนาที่ศูนยบริหารจัดการเรื่องราวรองทุกข จัดเก็บเรื่องรองทุกข / รองเรียน
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ตารางแสดงกระบวนการดําเนินงานเรื่องรองทุกข – รองเรียน
ลําดับ
กระบวนการ
1. ศูนยบริหารจัดการเรื่องราวรองทุกข รับเรื่องรองเรียน
รองทุกข จากทุกชองทาง

ใชเวลา
ทุกวัน เวลา
09.00 น.

2.

ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ

3.

คัดแยก / วิเคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียน รองทุกข
3 วัน
บัตรสนเทห การแจงเบาะแส แลวจัดทําหนังสือถึง
ผูอํานวยการโรงพยาบาล เพื่อแจงใหถึงหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการแกไข และแจงผูรองฯ ถึงการ
ดําเนินการเบื้องตน
ผูอํานวยการโรงพยาบาล พิจารณาสงเรื่องใหหนวยงาน
1-2 วัน
กลุมงานที่เกี่ยวของดําเนินการแกไข หรือสั่งการให
คณะกรรมการแกไขป/ญหาเรื่องรองทุกข สืบสวน
สอบสวน ดําเนินการแกไขป/ญหา หรือตามความ
เหมาะสม
หนวยงานตาง ๆ ภายในสังกัด ดําเนินการตรวจสอบหรือ
15 วัน
แกไขป/ญหาตามอํานาจหนาที่ แลวรายงานผลการ
ดําเนินการถึงผูอํานวยการโรงพยาบาล
กลุมงานประกันสุขภาพทําความเห็นเสนอ ผูอํานวยการ 7 วันหลังจาก
โรงพยาบาล พิจารณาสั่งการใหหนวยงานดําเนินการ
ไดรับรายงาน
เพิ่มเติม หรือหากเห็นวาดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่ จากหนวยงาน
แลว ใหแจงผลการดําเนินการถึงผูรองตามที่อยูปรากฏ

4.

5.
6.

30 นาที

ผูรับผิดชอบ
กลุมงานประกันสุขภาพ
(เจาหนาที่ศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขฯ)
เจาที่ศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกข
กลุมงานประกันสุขภาพ
(หัวหนาศูนยบริหาร
จัดการเรื่องรองเรียน)
ผูอํานวยการโรงพยาบาล

หนวยงานที่เกี่ยวของ
กลุมงานประกันสุขภาพ

คูมือจัดการเรื่องรองทุกข-รองเรียน โรงพยาบาลทาปลาจังหวัดอุตรดิตถ
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บทที่ 4
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
4.1

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
1.) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 59 บัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรอง
ทุกขและไดรับการแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว
2.) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 38
3.) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขาภาพ พ.ศ.2545
4.) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (กรณีขาราชการพลเรือนสามัญ)
5.) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2546
6.) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟ/งความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
7.) ระเบียบสํานักนายํารัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
9.) ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง วาดวยลู ก จางประจํ า ของสวนราชการ พ.ศ.2537 (กรณี
ลูกจางประจํา)
10.) ระเบียบนํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
11.) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 (กรณีพนักงานราชการ)
12.) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ.2552
13.) ระเบีย บกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ.2556 (กรณี
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
14.) หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0206/ว0218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541
เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการ และการสอบสวนเรื่องราว
รองเรียน กลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย
15.) สิทธิผูปZวย 10 ประการ อันไดแก
15.1) ผู ปZ ว ยทุ ก คนมี สิ ท ธิ พื้ น ฐานที่ จ ะไดรั บ บริ ก ารดานสุ ข ภาพตามที่ บั ญ ญั ติ ไ วใน
รัฐธรรมนูญ
15.2) ผูปZวยมีสิทธิที่จะไดรับบริการจากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพโดยไมเลือกปฏิบัติ
เนื่องจากมีความแตกตางดานฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิ การเมือง เพศ อายุและลักษณะความ
เจ็บปZวย
15.3) ผูปZวยที่ขอรับบริการดานสุขภาพมีสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลอยางเพียงพอและ
เขาใจชัดเจน จากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพเพื่อใหผูปZวยสามารถ ตัดสินใจในการยินยอมหรือไมยินยอม
ใหผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพปฏิบัติตอตนเวนแตเปนการชวยเหลือรีบดวนหรือจําเปน
15.4) ผูปZวยอยูในสภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิจะไดรับการชวยเหลือรีบดวนจาก
ผูประกอบวิชาชีพโดยทันทีตามความจําเปนแกกรณีโดยไมคํานึงถึงถึงผูปZวยจะรองขอความชวยเหลือหรือไม
15.5) ผู ปZ ว ยมี สิ ท ธิ จ ะไดรั บ ทราบชื่ อ สกุ ล และประเภทของผู ประกอบวิ ช าชี พดาน
สุขภาพที่เปนผูใหบริการแกตน
15.6) ผู ปZ ว ยมี สิ ท ธิ จ ะขอความเห็ น จากผู ประกอบวิ ช าชี พ ดานสุ ข ภาพที่ มิ ไ ดเปนผู
ใหบริการแกตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผูใหบริการ และสถานบริการได
คูมือจัดการเรื่องรองทุกข-รองเรียน โรงพยาบาลทาปลาจังหวัดอุตรดิตถ 13

15.7) ผูปZวยมีสิทธิจะไดรับการปกป3ดขอมูลเกี่ยวกับตนเองจากผูประกอบวิชาชีพดาน
สุขภาพโดยเครงครัดเวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูปZวยหรือการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
15.8) ผูปZวยมีสิทธิจะไดรับทราบขอมูลอยางครบถวนในการตัดสินใจเขารวม หรือถอนตัว
จากการเปนผูถูกทดลองในการทําวิจัยของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ
15.9) ผูปZวยมีสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะตนที่ปรากฏ
ในเวชระเบียน เมื่อรองขอ ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวตองไมละเมิดสิทธิสวนบุคคลอื่น
15.10) บิดา มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม อาจใชสิทธิแทนผูปZวยที่เปนเด็กอายุไม
เกินสิบแปดป?บริบูรณ ผูบกพรองทางกายหรือจิต
4.2 การจัดเก็บเอกสาร
ชื่อเอกสาร
สถานที่เก็บ
คูมือการปฏิบัติงาน
ศูนยบริหารจัดการ
กระบวนการจัดการเรื่องราว เรือ่ งราวรองทุกข
รองทุกข
เว็บไซตกระทรวง
สาธารณสุข

ผูรับผิดชอบ
ศูนยบริหารจัดการ
เรื่องราวรองทุกข

ระยะเวลา
1 ป?

ศูนยบริหารจัดการ
เรื่องราวรองทุกข

1 ป?

4.3 ผูมีสิทธิเขาถึง
- เจาหนาที่ศูนยบริหารจัดการเรื่องราวรองทุกข
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล
4.4.1 รอยละของเรื่องราวรองทุกข / รองเรียน ที่ไดรับการดําเนินการภายใน 15 วันทําการ
4.4.2 ระดับความสําเร็จของเรื่องรองทุกข / รองเรียนไดรับการติดตามผลการดําเนินงานในการ
แกไขป/ญหา
4.4.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองทุกข / รองเรียน

คูมือจัดการเรื่องรองทุกข-รองเรียน โรงพยาบาลทาปลาจังหวัดอุตรดิตถ
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ภาคผนวก
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เอกสารการรองเรียนดวยตนเอง
วัน

เดือน

ป?
เรื่อง
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาปลา
ผูรอง ชื่อ
สกุล
บานเลขที่
หมูที่
ตําบล
อําเภอ
จังหวัดอุตรดิตถ
โทรศัพท
E-mail
รายละเอียดขอรองเรียน
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(ผูรอง)
(...............................................................)
คําแนะนํา/การแกไขป/ญหา
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ยุติ

ไมยุติ การปฏิบัติ
.........................................................................................................

ความเห็นผูรอง
พอใจ
พอใจเล็กนอย ไมพอใจเพราะ
.............................................................................................................................................................
ผูรับเรื่อง
ความเห็น/คําสั่ง(ผูบังคับบัญชา)

คูมือจัดการเรื่องรองทุกข-รองเรียน โรงพยาบาลทาปลาจังหวัดอุตรดิตถ
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แบบตอบรับการรองทุกข/รองเรียน
ศูนยจัดการเรื่องรองเรียน รองทุกข โรงพยาบาลทาปลา
วันที่
เดือน
พ.ศ.
เรื่อง ตอบรับการรองทุกข / รองเรียน
เรียน
ตามที่ทานไดรองทุกข/รองเรียน เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
เกี่ยวกับเรื่อง
........................................................................................................................................................................
โรงพยาบาลทาปลา ไดรับเรื่องของทานแลว ตามทะเบียนรับเรื่อง เลขที่
วันที่…………………………………………………. และไดตรวจสอบเบื้องตน ปรากฏดังนี้
1. ขอรองเรียนยังขาดหลักฐาน
.....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2. ไดมอบหมายให
....................................................................................................................................................
ตรวจสอบขอเท็จจริง และพิจารณาดําเนินการแกไขป/ญหา และจะแจงผลใหทราบภาย 15 วันนับแตวันที่
ไดรับการรองทุกข/รองเรียน
ทั้งนี้หากทานมีขอมูลอื่นใดเพิ่มเติมหรือติดตามเรื่องรองเรียน สามารถติดตอหนวยงานขางตน หรือ
โรงพยาบาลทาปลาโทรศัพท 055-499070

หนวยงานดําเนินการ

หมายเลขโทรศัพท

เจาหนาที่ศูนยฯ

หมายเลขโทรศัพท
055-499070

คูมือจัดการเรื่องรองทุกข-รองเรียน โรงพยาบาลทาปลาจังหวัดอุตรดิตถ
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แบบรายงาน 15 วัน
ที่ อต.0032.302/
โรงพยาบาลทาปลา
วันเดือนป?รับเรื่อง
วันเดือนป?รายงาน
เรื่อง
เรียน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ
อางถึง 1.หนังสือ......................................................ที่...................../........................ลงวันที่........................
2.......................................................................................................................................................
สิ่งที่สงมาดวย
....................................................................................................................................................
ประเด็นป/ญหา
การแกไข
1.

2.

ยุติ
ผูประสานงาน
ผูรายงาน

ไมยุติ คาดวาจะตองใชเวลา
...........................................................................................
โทรศัพท
ตําแหนง

หมายเหตุ 1. เอกสารนี้ใชรายงานผลทันทีที่ดําเนินการเสร็จสิ้นภายใน 15 วัน หากไมเสร็จสิ้นใหใชรายงานความคืบหนา
2.เอกสารฉบับนี้ใชไดโดยไมตองมีใบนําสง แตโปรดกรอกขอมูลรายละเอียดใหครบถวน
3.ผูรายงานตองเปนหัวหนาหนวยงาน
4.การรายงานหนวยเก็บตัวจริงไว
5.กรณีไมยุติ ใหระบุกาํ หนด วัน/เดือน/ป? หรือจํานวนวัน หรือ ระบุวาไมสามารถกําหนดให
6.ผูประสานงาน อาจเปนผูรับผิดชอบงาน หรือเจาของเรื่อง

คูมือจัดการเรื่องรองทุกข-รองเรียน โรงพยาบาลทาปลาจังหวัดอุตรดิตถ
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บันทึกขอความ
สวนราชการโรงพยาบาลทาปลา อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ
ที่

วันที่

เรื่อง
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาปลา
1.ขอเท็จจริง

2.ขอเสนอ
2.1 เนื่องจาก
2.2 เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือถึง......................................ที่เสนอมาพรอมนี้

คูมือจัดการเรื่องรองทุกข-รองเรียน โรงพยาบาลทาปลาจังหวัดอุตรดิตถ
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หลักการยุติเรื่อง
1.เรื่องที่ดําเนินการแลว ไดตามความประสงคของผูรอง และแจงผูรองทราบ
2.เรื่องที่ดําเนิ นการแลว ไดตามความประสงคของผูรองบางสวน ซึ่งหนวยงานเจาของเรื่องได
ดํ า เนิ น การตามขอบเขตเต็ ม ที่ แลว หรื อ ไดบรรเทาเยี่ ย วยาป/ ญ หาความเดื อดรอนของผู รองตามความ
เหมาะสม และแจงผูรองทราบ
3.เรื่องที่ดําเนินการแลว แตไมไดตามความประสงคของผูรอง เชน พนวิสัยการดําเนินการ และได
ชี้แจงผูรองทราบ
4.เรื่องสงตอใหหนวยงานอื่นเพื่อทราบ และแจงผูรองทราบวาหนวยงานใดรับเรื่องไป
5.เรื่องรองเรียนที่ระงับการพิจารณา รวมถึง บัตรสนเทห เรื่องที่อยูในกระบวนการศาล เรื่องรอง
ทุกขกลาวโทษแตไมมีหลักฐาน และไดแจงผูรองทราบ
6.เรื่องเสนอความคิดเห็นที่พนวิสัยดําเนินการ หรือมีหนวยงานดําเนินการอยูแลว และแจงผูรอง
ทราบ
7.กรณีเสนอความคิดเห็นที่มีผลตอสวนรวม ใหหนวยงานประเมินผลขอมูลและเสนอความคิดเห็น
เชิงนโยบายตอผูบริหาร

คูมือจัดการเรื่องรองทุกข-รองเรียน โรงพยาบาลทาปลาจังหวัดอุตรดิตถ
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แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
โรงพยาบาลทาปลา
ลําดับ
1.

การปฏิบัติ

เอกสารอางอิง

หมายเหตุ

บัญชีคุมการดําเนินการเรื่องรองเรียนใหมี
บัญชีคุม 2 แบบ
รายละเอียด ที่สามารถตรวจสอบติดตามการ
-สวนกลาง
ดําเนินการวาเปนไปตามขั้นตอนตามหวงเวลาหรือไม
-สวนกลุมงานฯ
-วันเดือนป? รับเรื่อง
-ประเภทเรื่อง/มาดวยตนเอง
-ชื่อหนวยงาน/ผูรอง
-วันเดือนป? สงเรื่องใหผูเกี่ยวของ
-ผลการดําเนินการเมื่อครบ 15 วัน
-ผลการดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้น
-การยุติ

-รับเรื่องลงบัญชีทันที

2.

การแจงหนวยปฏิบัติ ใหกําหนดรายงาน 10 วัน โดย
แนบแบบรายงานไปดวยทุกเรื่อง การรายงาน 10
วันเพื่อใหทราบความกวาหนาของการดําเนินการ
ขณะเดียวกันก็เปนตัวบังคับใหผูปฏิบัติจะตองเรงรัด
ดําเนินการ หากเปนเรื่องไมยุงยาก ก็ไมควรใชเวลา
เกินกวา 10 วัน

-ติดตามทวงถาม เมื่อ
ครบ 10 วัน

3.

การพิมพเอกสารใหจัดทําทายหนังสือ ความหมาย
เพื่อใหติดตามเรื่องไดงาย หรือทําแทนกันได และ
สามารถแกไขขอความ กรณีผูบังคับบัญชาใหแกไข
แตเจาของเรื่องไมอยูหรือกรณีที่จะตองประสานงาน
จึงจําเปนที่จะตองกําหนดสัญลักษณไว

แบบรายงาน

-เสนอเรื่องภายใน 3 วัน
-แจงผูรองทราบ
-เมื่อรับเรื่องใหลงบัญชี
สวนกลาง กอนแจกจาย
ผูรับผิดชอบเรื่องนําไป
ลงบัญชีกลุมงานฯอีกครั้ง

“ชื่อแฟ\ม(บุคคล)/หมายเลขเครื่อง/หนา”
4.

หนังสือไมลงชื่อ ใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ดําเนินการดังนี้

แบบกรณีไมลงชื่อ การลงทะเบียนใหจัดทํา
บัญชีคุมเฉพาะ

-กรณีมีขอมูลพอสมควร ใหบันทึกเสนอ
ผูบังคับบัญชา ใชหนังสือนําสง สั่งการใหหนวย
ปฏิบัติตรวจสอบขอเท็จจริงตามระเบียบ
-กรณีไมมีขอมูลใชหนังสือประทับตรา ใหหนวย
ปฏิบัติพิจารณาตามสมควร อาจใชวิธีการสอบสวน
ทางลับ หากพบวามีมูลก็ใหดําเนินการตามระเบียบ

คูมือจัดการเรื่องรองทุกข-รองเรียน โรงพยาบาลทาปลาจังหวัดอุตรดิตถ

21

ลําดับ
5.

การปฏิบัติ
มารองดวยตนเอง ดําเนินการดังนี้
-ใชแบบฟอรมรับเรื่อง

เอกสารอางอิง

หมายเหตุ

แบบกรณีรองดวย
ตนเอง

-ทักทายยิ้มแจมใส

-ซักถาม ทวนความใหละเอียด

-แสดงความเปนกันเอง
-บริการน้ําดื่ม

-ใหคําแนะนํา ชี้แจง แกไขป/ญหา
-ประสานหนวยงาน หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เชน
ดานกฎหมาย
-สอบถามความพึงพอใจ
-ยุติไดเสนอผูบังคับบัญชาทราบ
-ไมยุติเสนอความเห็นผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่ง
การ เพื่อแกไขป/ญหา
6.

การยุติเรื่อง ตองเปนตามที่ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีกําหนดมี 7 ประการ ดําเนินการดังนี้
-ลงในบัญชีคุมสวนบุคคล

การยุติเรื่อง 7
ประการ

-การยุติเรื่องตองมี
ความเห็นของ
ผูบังคับบัญชาทุกเรื่อง

-ลงในบัญชีคุมสวนกลาง
-แจงผูรองทราบ
7.

การจัดเก็บเอกสารจะตองใหความสําคัญอยางยิ่ง
เพราะบางเรื่องตองติดตาม หรืออางอิง ดําเนินการ
แยกเรื่องเฉพาะ รวมแฟ\มแยกเมื่อเต็มใหแยกเรื่องยุติ
ออกตั้งแฟ\มใหม
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