คู่มอื การปฏิบัติงานรับเรือ่ งราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านแพง
จังหวัดนครพนม

คานา
คู่มือการปฏิบั ติงานรั บ เรื่ องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ ศูนย์รับ เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านแพงฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ของศูน ย์ รั บ เรื่ องราวร้ องเรี ย น/ร้ องทุกข์ ส านัก งานสาธารณสุ ขอาเภอบ้านแพง ทั้ง นี้ การจัดการข้ อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง จาเป็นจะต้องมีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ศูนย์รบั เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านแพง

สารบัญ
เรือ่ ง

หน้า

หลักการและเหตุผล

๑

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านแพง

๑

สถานที่ตั้ง

๑

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑

วัตถุประสงค์

๑

คาจากัดความ

๒

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

๓

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จากช่องทางต่าง ๆ

๔

การบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

๔

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน

๕

ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

๕

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์องหน่วยงาน

๕

มาตรฐานงาน

๕

แบบฟอร์ม

๖

จัดทาโดย

๖

ภาคผนวก
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์

-๑คูม่ อื การปฏิบตั งิ านรับเรือ่ งราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ศูนย์รบั เรือ่ งราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านแพง
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
กาหนดแนวทางปฏิบัติร าชการ มุ่งให้ เกิดประโยชน์สุ ขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านแพง
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา
สุ ข ภาพ บ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข ตลอดจนด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านแพง จึงได้
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราว
ไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้รับผลกระทบและได้รับความ
เดือดร้อนจากการร้องเรียน
๓. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ สานักงานสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านแพง ตาบลท่าอุเทน อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา
รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
๕. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของศูนย์รับ เรื่องราวร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ส านั กงานสาธารณสุ ขอาเภอบ้ านแพง มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ

-๒๖. คาจากัดความ
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการอื่น เจ้าหน้าที่ในสังกัด
และประชาชนทั่วไป
“ผู้มีส่วนได้เสีย ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม จากการดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตอาเภอท่าอุเทน
“การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์/ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล
“ผู้ ร้ อ งเรี ย น/ร้ องทุก ข์ ” หมายถึง ประชาชนทั่ ว ไป/ผู้ มีส่ ว นได้ เสี ยที่ม าติ ดต่ อราชการผ่ า น
ช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ
ชมเชย/การร้องขอข้อมูล
“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/Face Book เป็นต้น
๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

-๓๘.ระดับความรุนแรง แบ่งเป็น 4 ระดับ
ระดับ
1

2

3

4

นิยาม

ข้อคิดเห็น ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความ
ข้อเสนอแนะ เดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้
ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น /
ชมเชย ในการให้บริการ
ข้อร้องเรียน ผู้ร้องเรียนได้รับความ
เรื่องเล็ก
เดือดร้อน แต่มีการพูดคุย
และสามารถแก้ไขได้โดย
หน่วยงานเดียว

ตัวอย่างเหตุการณ์
การเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ให้บริการและสถานที่ รพ.สต.

-การร้องเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
-การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ
การให้บริการ
ข้อร้องเรียน -ผู้ร้องเรียนได้รับความ
-การร้องเรียนเกี่ยวกับ
เรื่องใหญ่
เดือดร้อน มีการโต้แย้งเกิดขึ้น ความผิดวินยั ร้ายแรงของ
ไม่สามารถแก้ไขได้โดย
เจ้าหน้าที่
หน่วยงานเดียว ต้องอาศัยทีม -การร้องเรียนความไม่โปร่งใส
ไกล่เกลี่ย และอานาจ
ของการจัดซื้อจัดจ้าง
คณะกรรมการบริหารในการ -การร้องเรียนผ่านสื่อสังคม
แก้ไข
ออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ค อีเมล์
-เรื่องที่สร้างความเสื่อมเสียต่อ เว็บไซต์ กระทู้ต่างๆ เป็นต้น
ชื่อเสียงของ รพ.สต.
การฟ้องร้อง ผู้ร้องเรียนได้รับความ
-การเรียกร้องให้หน่วยงาน
เดือดร้อน และร้องเรียนต่อ
ชดเชยค่าเสียหายจาการ
สื่อมวลชน หรือผู้บังคับบัญชา ให้บริการที่ผดิ พลาด (ม.41)
ระดับจังหวัด หรือมีการ
ฟ้องร้องเกิดขึ้น

เวลาใน
การ
ผู้รับผิดชอบ
ตอบสนอง
ไม่เกิน 5 หน่วยงาน
วันทาการ
ไม่เกิน 15 หน่วยงาน
วันทาการ

ไม่เกิน 30 -ทีมไกล่เกลี่ย
วันทาการ -คณะกรรมการ
บริหาร รพ.สต.

ไม่เกิน 60 -ทีมไกล่เกลี่ย
วันทาการ -คณะกรรมการ
บริหาร รพ.สต.
-หน่วยงาน
ระดับสูงขึ้นไป
เช่น สสอ./สสจ.

-๔๙. แผนผังกระบวนการจัดการเรือ่ งร้องเรียน /ร้องทุกข์
แผนผังการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านแพง
เรื่องร้ องเรียน /ร้ องทุกข์
ผ่ านช่ องทางต่ างๆ

คณะกรรมการรับเรื่องราวร้ องเรียน/ร้ องทุกข์ รับเรื่อง
ตรวจสอบข้ อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้ อง
เสนอเรื่องราวร้ องเรียน/ร้ องทุกข์ พร้ อมข้ อเท็จจริงต่ อ
สาธารณสุขอาเภอ

พิจารณา/สั่งการ/แล้ วแต่ กรณี
กรณี

มีมูลเป็ นการกระทาผิด /ลงนามแจ้ งฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง

ไม่ มีมูลการกระทาผิดวินัย /แจ้ งทีมที่

ดาเนินการ/ แจ้ งผู้บริ หารรับทราบ

เกี่ยวข้ องดาเนินการ

ลงนามแจ้ งผลการ พิจารณา/ตรวจสอบข้ อเท็จจริงให้
ลงนามแจ้ งผลการดาเนินการ

ผู้ร้องเรี ยน/ร้ องทุกข์ ทราบถึงการดาเนินการ /

ให้ ผ้ รู ้ องเรียน/ร้ องทุกข์ ทราบ/ ประกาศการดาเนินการ

ประกาศการดาเนินการ

ยุติเรื่อง

รายงานงานการดาเนินงานตามระบบ

-๕๑๐. ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน
๑๐.๑ จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของประชาชน
๑๐.๒ จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
๑๐.๓ แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านแพง เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน
๑๑. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง
ต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้วย
ตนเอง ณ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอบ้านแพง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน
เว็บไซต์สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอบ้านแพง
(sasukthauthen.net)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทางโทรศัพท์
(๐- ๔๒๕๘- ๑๒๕๘)
ร้องเรียนทาง /ร้องทุกข์
Face Book
(สสอ.ท่าอเทน)

ความถีใ่ นการ
ตรวจสอบช่องทาง

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์
เพื่อประสานหาทางแก้ไข
ปัญหา
ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน/ร้อง
ภายใน ๑ วันทาการ
ทุกข์

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน ๑ วันทาการ

หมายเหตุ

๑๒. การบันทึกข้อร้องเรียน
๑๒.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ
๑๒.๒ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์

-๖๑๓. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ
๑๓.๑ กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที
๑๓.๒ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงาน เช่น การดาเนินงานปกติ การดาเนินงานด้านจัดซื้อ/จัดจ้าง การดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
เป็นต้น จัดทาบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้ง
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๓.๓ ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ท่าอุเทน ให้ดาเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป
๑๓.๔ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทา
หนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา
สั่งการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบ ต่อไป
๑๔. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการให้ทราบภายใน ๕ วันทาการ เพื่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบ ต่อไป
๑๕. การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๑๕.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้ บริหารทราบทุกเดือน
และรายไตรมาส
๑๕.๒ ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ หลั งจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามา
วิเ คราะห์ การจั ดการข้ อ ร้ องเรี ย น / ร้ อ งทุ ก ข์ ในภาพรวมของหน่ว ยงาน เพื่ อ ใช้ เ ป็ นแนวทางในการแก้ ไ ข
ปรับปรุง พัฒนา องค์กร ต่อไป
๑๖. มาตรฐานงาน
การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
กรณีได้รั บ เรื่ องร้ องเรี ยน / ร้องทุกข์ ให้ ศูนย์รับ เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส านักงาน
สาธารณสุขอาเภอบ้านแพง ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จตามกาหนด

-๖๑๗. แบบฟอร์ม
แบบบันทึกรับ เรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์
๑๘. จัดทาโดย
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านแพง
- หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒๕๙๑๒๒๖
- หมายเลขโทรสาร ๐๔๒๕๙๑๒๒๖
เว็บไซต์ www.sasukbanphang.net

ภาคผนวก

บันทึกการรับเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์
หน่วยงาน.....................................................................................(ในสังกัด สนง.สสอ.ท่าอุเทน)
วันที่รับ...............................................................................................เลขที่รับ.................................................
ชั้นความลับ

(

ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (

) ลับ

(

) ไม่ลับ

) แจ้งชื่อ............................................................หมายเลขโทรศัพท์...........................

(

) ที่อยู่........................................................................................................................
.......................................................................................................................
หมายเขประจาตัวประชาชน.................................................................................................................................
( ) มีความประสงค์ขอให้ปกปิดชื่อ

ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์

( ) ด้วยตนเอง
( ) โทรสาร

( ) ไปรษณีย์/จดหมาย ( ) โทรศัพท์
( ) ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง..........................................................................................................................................................
รายละเอียด :
....................................................................................................................................................................................
สิ่งที่ต้องการแก้ไข :...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
เอกสารแนบ (ถ้ามี)..............................................................................................................................................
( ) โปรดพิจารณาให้ความคุ้มครองและผู้เกี่ยวข้อง อย่าให้ต้องรับภัยหรือ ความไม่ชอบธรรมอันเนื่องจากการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ นี้
สาหรับเจ้าหน้าที่
( ) แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
( ) แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องทราบ
( ) ยุติเรื่องเนื่องจาก.................................................................................................
........................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(..................................................)
.........../..................../................

ลงชื่อ.....................................ผู้รับเรื่อง
(............................................)
.........../..................../................

