คูมือการดําเนินงาน
เรื่องรองเรียนรองทุกข

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจําป& พ.ศ. 2564

คูมือการดําเนินงานเรื่องรองเรียนรองทุกข
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประจําป& พ.ศ. 2564
หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยเรื่องหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได กําหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเป5นศูนยกลาง เพื่อ ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเป5น อยูที่ดีของประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต อ งานบริ การที่ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเป5น มีการ ปรับปรุงภารกิจให
ทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับ การอํานวยความสะดวกและไดรับ การตอบสนองความ ตองการ และมีการ
ประเมินผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราว รองทุกข บนพื้นฐานของหลักธรร
มาภิบาล (Good Governance) ของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป
การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
เพื่อใหการบริหารระบบราชการเป5นไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนาบําบัด ทุกข
บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแกไขปJญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความ รวดเร็ว
ประสบผลสําเร็จอยางเป5นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป5นศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต หรือไมไดรับความเป5น ธรรมจากการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ จึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรอง ทุกขขึ้น ซึ่งในกรณี
การรองเรียนเกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเป5นความลับและปกปNดชื่อผู รองเรียน เพื่อมิใหผูรองเรียน
ไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน
สถานที่ตั้ง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ หมู 10 ตําบลมวงสามสิบ อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
หนาที่และความรับผิดชอบ
เป5นศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับเรื่อง ปJญหา
ความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน
วัตถุประสงค
1) เพื่อใหบุคลากรผูเกี่ยวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนําไปเป5นกรอบแนวทางการ ดําเนินงานให
เกิดเป5นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ดาน การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิชอบ ใชเป5น
แนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย ที่ เกี่ยวของกับการ
รับเรื่องราวรองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ

3) เพื่อ…

-23) เพื่อเป5นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงาน ใหม
พัฒนาใหการท างานเป5นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการ ให สามารถเขาใจ
และใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ ปฏิบัติงาน
4) เพื่อพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแ
คําจํากัดความ
ผูรับบริการ หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป
ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออมจาก การ
ดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในเขตอําเภอสันทราย
การจั ด การเรื่ อ งรองเรี ย น หมายถึ ง ความครอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การในเรื่ อ งขอรองเรี ย น/รองทุ ก ข/
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล
ผูรองเรียน/รองทุกข หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดสวนเสียที่มาติดตอราชการผานชองทาง ตางๆ
โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถาม หรือการรองขอ
ขอมูล
ชองทําการรับขอรองเรียน/รองทุกข หมายถึง ชองทางตางๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข เชน
ติดตอดวยตนเอง ติดตอผานทางโทรศัพท เว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
สวนราชการ หมายถึง สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ หนวยงาน
อื่นของรัฐที่อยูในกํากับของราชการ ฝWายบริหาร แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ รัฐวิสาหกิจ
ผูบริหาร หมายถึง ผูที่มีอํานาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนตางๆ เพื่อใหเรื่องรองเรียน/ แจงเบาะแส ดาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบไดรับการแกไขและ/หรือเป5นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนา ระบบรองเรียน/ แจง
เบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหเกิดประโยชนสูงสุด
เรื่องรองเรียน หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของเจาหนาที่ ของ รัฐที่
เกี่ยวของกับกระทรวงสาธารณสุข เชน การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และ จรรยา
ขาราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจาง ใน สวนราชการ
ของกระทรวงสาธารณสุข การบรรจุแตงตั้งขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง ขอเสนอแนะ และ/หรือขอคิดเห็น
ตางๆ
การดําเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสตั้งแตตนจนถึงการไดรับการ แกไข หรือ
ไดขอสรุป เพื่อแจงผูรองเรียนกรณีที่ผูรองเรียนแจงชื่อ ที่อยูชัดเจน ระยะเวลาในการเปNดใหบริการ เปNดใหบริการวัน
จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแต 08.30 น – 16.30 น.

แผนผัง...

-3แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน
สํานักงานสาธารณสุขมวงสามสิบ
เรื่องรองเรียน

ผานสื่อตางๆ

ผานเจาหนาที่โดยตรง

ในเวลาราชการ

รองเรียนตอ
เจาหนาที่
โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ตําบล

นอกเวลาราชการ

รองเรียนที่ศูนย
รับคํารองโดยตรง
สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ
มวงสามสิบ

รองเรียนผานทาน
สาธารณสุขอําเภอ
มวงสามสิบ

-ตูรับแสดงความคิดเห็น
-แบบสอบถาม
-โทรศัพท 045-489109
-จดหมาย(จาหนาถึงหนวยรับคํารองเรียน
-ใบบันทึกประสบการณผูปWวย
-เว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมวง
สามสิบ http://sso14.net

เจาหนาที่รับคํารองเรียนรวบรวมขอมูลตรวจสอบเหตุการณและประเมินรุนแรง

ปฏิบัติตามระบบจัดการความเสี่ยงของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ

แจงใหผูรองเรียนทราบ
ความกาวหนาภายใน 5 วัน

-4ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ของหนวยงาน
- การจัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียน/รองทุกข ของประชาชน
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนย
- แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ เพื่อความสะดวกใน การ
ประสานงาน
การรับและตรวจสอบขอรองเรียน/รองทุกขจากชองทางตางๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน รองทุกข ที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ โดย มีขอ
ปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ชองทาง

ความถี่ในการตรวจสอบ
ชองทาง

รองเรียนดวยตนเอง ณ
ศูนยรับ เรื่องราวรองทุกข
สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอมวงสามสิบ
รองเรียนผานเว็ปเพจ
สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอมวงสามสิบ
รองเรียนผานโทรศัพท
045 489109
รองเรียนผานทางจดหมาย
ไปรษณียบัตร
รองเรียนผานศูนยดํารง
ธรรมอําเภอ/ จังหวัด/
สํานักนายกรัฐมนตรี

ทุกครั้งที่มีการ รองเรียน

ระยะเวลาดําเนินการรับ
ขอรองเรียน/รองทุกขเพื่อ
ประสานหาแนวทางแกไข
ภายใน 1 วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทําการ

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทําการ

เมื่อไดรับแจง

ภายใน 1 วันทําการ

หมายเหตุ

การบันทึกขอรองเรียน
กรอกแบบฟอรมขอรองเรียน/รองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพทติดตอ เรื่อง
รองเรียน/รองทุกข และสถานที่เกิดเหตุ
ทุกชองทางมีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียน/รองทุกข ลงสมุดบันทึกขอรองเรียน /รอง
ทุกข

การประสาน...

-5การประสานหนวยงานเพื่อแกไขป;ญหาขอรองเรียน รองทุกข และการแจงผูรองเรียน รองทุกขทราบ
1. กรณีเป5นการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสารเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อให
ขอมูลแกผูรองขอไดทันที
2. ขอรองเรียน/รองทุกข ที่เป5นการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน การ
ใหบริการของเจาหนาที่ ฯลฯ เป5นตน จัดทําบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพื่อสั่งการ หนวยงานที่เกี่ยวของ โดย
เบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ขอรองเรี ย น/รองทุ กข ที่ ไมอยู ในความรั บ ผิ ด ชอบสํ า นั กงานสาธารณสุ ขอํ า เภอมวงสามสิ บ ให
ดําเนินการประสานหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการ แกไขปJญหาตอไป
4. ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความไมโปรงใส ใน
การจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยัง หนวยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป
การติดตามแกไขป;ญหาขอรองเรียน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินงานใหทราบภายใน 5 วัน เพื่อเจาหนาที่ศูนยฯ จะได แจงให
ผูรองเรียนทราบ ตอไป
การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ
1.ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดขอรองเรียน/รองทุกขใหผูบริหารทราบทุกไตรมาส
2.ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปbงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการจัดการ ขอ
รองเรียน/รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใหเป5นแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกร ตอไป
มาตรฐานงาน
1.การดําเนินการรองเรียน รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
2.กรณีไดรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ใหศูนยรับเรื่องราวรองสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมวงสามสิบ
ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการแกไขปJญหาขอรองเรียน รอง ทุกข ให
แลวเสร็จภายใน 15 วันทําการ

