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เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐ จาเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีแนวทางปฏิบัติหรือ
กรอบในการดาเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) จึงเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริต
อย่างยั่งยืน
การตอบสนองข้อร้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ถือเป็นระบบที่สาคัญใน
การยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผู้มาใช้บริการมีช่องทางที่จะร้องเรียนการให้ บริการหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มาใช้บริการรายใดราย
หนึ่ง ดังนั้น การมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ของหน่วยงาน จึงถือว่า เป็นการส่งเสริมความโปร่งใส
ให้หน่วยงานได้อีกวิธีหนึ่ง รวมถึงจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มาใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสะท้อน
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้อีกทางหนึ่ง
2. วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั้งในเรื่องทั่วไป และ
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อให้ประชาชน ผู้มาใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบกระบวนการ/ขั้นตอนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ นาไปสู่การบริหาร
คุณภาพองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขต
ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และดาเนินการ
จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลรัตนบุรี
4. สถานที่ตั้ง
โรงพยาบาลรัตนบุรี 150 หมู่ 8 ตาบลรัตนบุรี อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
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บทที่ 2
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. คาจากัดความ
เรื่องร้องเรียนทั่วไป หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ความไม่เป็น
ธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยมีผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้ยื่นร้องเรียนต่อหน่วยงานโดยตรง
รวมถึงผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่นและถูกส่งต่อมายังหน่วยงาน
โรงพยาบาลรัตนบุรี
เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง เรื่องร้องเรียนการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่าง ๆ ที่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผูย้ ื่นร้องเรียนต่อ
หน่วยงานโดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่นและถูกส่งต่อมายัง
หน่วยงานโรงพยาบาลรัตนบุรี
ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มาใช้บริการ
ที่โรงพยาบาลรัตนบุรี ได้ส่งเรื่องร้องเรียนมาที่หน่วยงานโรงพยาบาลรัตนบุรี/ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ
ผู้มาใช้บริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลรัตนบุรีทั้งจากส่วนราชการและประชาชน
ทั่วไป
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จากการปฏิบัติงาน การให้บริการดาเนินการของส่วนราชการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง การที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ได้มีกระบวนการตรวจสอบและมีการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน
2. ประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบ่งตามภารกิจและความรับผิดชอบของโรงพยาบาลรัตนบุรี ได้ดังนี้
ประเภท
นิยาม
1. ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานเกี่ยวกับ การที่ผู้ร้องเรียน แจ้งร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานเกี่ยวกับการกระทาการใด ๆ ที่
ไม่โปร่งใส หรือมีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อผู้ร้องเรียน
2. ร้องเรียนการให้บริการ
การที่ผู้ร้องเรียนแจ้งร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการงานต่าง ๆ ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลรัตนบุรี
3. ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และคาชมเชย การที่ผู้ร้องเรียนแสดงออกทางความคิดเห็น หรือการเสนอแนะ
ทั่วไป รวมถึงการยกย่องชมเชยในการให้บริการหรือการ
ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลรัตนบุรี
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3. ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. เวปไซต์โรงพยาบาลรัตนบุรี www.rattanaburihos.com
2. ทางโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ 044 – 536203 – 5
3. ตู้แสดงความคิดเห็น ภายในโรงพยาบาลรัตนบุรี
4. Facebook รพ.รัตนบุรี
5. ติดต่อผ่านทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลรัตนบุรี
6. จดหมาย/หนังสือราชการ ส่งมาที่ โรงพยาบาลรัตนบุรี 150 หมู่ 8 ตาบลรัตนบุรี อาเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์ 32130
4. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน
1. ใช้ถ้อยคาหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมี
- วัน เดือน ปี
- ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้
- ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดาเนินการอย่างไร
2. ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลหรือ
หน่วยงาน
3. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลรัตนบุรี
4. ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการตรวจสอบ
สืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงตามรายละเอียดในข้อที่ 1 นั้น ให้ยุติเรื่องและเก็บเป็นฐานข้อมูล
5. กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 7 การ
อานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มาตรา 37, 38, 39, 41 และ 42
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บทที่ 3
การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลรัตนบุรี
ช่องทางการร้องเรียน
1.ร้องเรียนผ่านเวปไซต์โรงพยาบาล
2.ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์
3.ร้องเรียนผ่านทางตู้แสดงความคิดเห็น
4.ร้องเรียนผ่านทาง facebook
5.ร้องเรียนผ่านทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
6.ร้องเรียนผ่านทางจดหมาย/หนังสือราชการ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ไกล่เกลี่ย/จัดการปัญหา

ยุติไม่ได้
แจ้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ประธานจัดการความเสี่ยง
ดาเนินการลงพื้นที่ไกล่เกลี่ย/จัดการปัญหา

ยุติได้

แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบผลการ
ดาเนินการเบื้องต้น ภายใน 15 วัน

ยุติเรื่อง
แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โรงพยาบาลรัตนบุรี (ภายใน 7 วัน)

รายงานผลให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลทราบ
ภายใน 7 วัน
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2. การรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จากช่องทางต่างๆ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
1. เวปไซต์โรงพยาบาลรัตนบุรี
2. ทางโทรศัพท์
3. ตู้แสดงความคิดเห็น ภายใน
โรงพยาบาลรัตนบุรี
4. Facebook รพ.รัตนบุรี
5. ติดต่อผ่านทางศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน โรงพยาบาลรัตนบุรี
6. จดหมาย/หนังสือราชการ

ความถี่ในการตรวจสอบ
ทุกวัน
ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน
ทุกวันศุกร์

ระยะเวลาดาเนินการ
ภายใน 1 – 3 วันทาการ
ภายใน 1 – 3 วันทาการ
ภายใน 1 – 3 วันทาการ

ทุกวัน
ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน

ภายใน 1 – 3 วันทาการ
ภายใน 1 – 3 วันทาการ

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน

ภายใน 1 – 3 วันทาการ

3. การตอบเรื่องร้องเรียน
1. ตอบเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนได้ทราบผลการดาเนินการในเบื้องต้น ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับ
เรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางจดหมาย/หนังสือราชการ (กรณีที่มีข้อมูลติดต่อครบถ้วน)
2. ตอบเรื่องร้องเรียน ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลรัตนบุรี ทราบผลการดาเนินการเบื้องต้น
ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน ด้วยรูปแบบบันทึกข้อความ
4. การรายงาน
1. รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลรัตนบุรีทราบ ภายใน 7 วัน ด้วย
รูปแบบบันทึกข้อความ
2. รายงานสรุปจานวนเรื่องร้องเรียน แยกเป็นรายเดือน
3. รายงานสรุปจานวนเรื่องร้องเรียน จาแนกตามประเภทข้อร้องเรียน

