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คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบโรงพยาบาลสันป่าตอง
๑. หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลสันป่าตอง เห็นความสาคัญของการปลูกจิตสานึกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนั กงานราชการ พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข และลู กจ้า งชั่ว คราว ของส านัก งานสาธารณสุ ขจังหวั ด
เชียงใหม่ และหน่วยงานในสังกัดตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต แล้วทาให้ความไม่ไว้วางใจ ไม่ร่วม
แรงร่วมใจในการทางานเพื่อส่ว นรวม และทาให้เกิดความขัดแย้ง ในองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
และประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรม และตรวจสอบได้ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มารับ
บริ การ ทาให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อ งานบริก าร มีป ระสิท ธิภ าพและเกิด ความคุ้ม ค่า ในการให้บ ริก าร ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกิน ความจาเป็น และมีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ทาให้เกิดความผาสุก และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
โรงพยาบาลสันป่าตอง จึงได้จัดให้มีศูนย์บริห ารจัดการเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ป ระชาชนผู้รับ บริการที่ได้รับความเดือดร้อน หรือต้องการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
พฤติการณ์การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ โดยรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ดังกล่าว ตลอดจนประสานงาน ใน
การให้ ข้อมูล ของทางหน่ ว ยงาน และติดตามเร่ งรัดดาเนิน การเกี่ยวกั บการให้ บริ การที่มีความล่ าช้า ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
๒. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข
โรงพยาบาลสันป่าตอง ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อให้เป็นหน่วยบริการให้แก่
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัด ที่
ไม่ได้รับความสะดวกจากการรับบริการ และมีความประสงค์จะร้องเรียน ร้องทุกข์ รวมทั้งกรณีที่ ประชาชน
หรือผู้รับ บริการที่มาติดต่อ สอบถาม ขอทราบข้อมูล ที่เกี่ยวกับภารกิจของโรงพยาบาลสันป่าตอง รวมทั้ง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
๓. สถานที่ตั้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อให้ผู้มารับบริการ หรือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือต้องการแจ้งเบาะแสความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ รวมทั้งผู้รับบริการที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการรับบริการ และมีความประสงค์
จะร้องเรียน ร้องทุกข์ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลสันป่าตอง ตาบลยุห ว่า อาเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่
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โรงพยาบาลสันป่าตอง ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อยู่ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โรงพยาบาลสันป่าตอง ตาบลยุห ว่า อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง เป็น ศูน ย์ก ลางในการบริห าร
จัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยกาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ทาหน้าที่รับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือร้อง
ขอความเป็ น ธรรม รวมทั้ ง ขอความช่ ว ยเหลื อ มี ข้ อ เสนอแนะ ข้ อ คิ ด เห็ น ตลอดจนการแจ้ ง เบาะแสการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัด ที่มีพฤติการณ์ที่ไม่ เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันป่าตอง เพื่อนาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ไ ปดาเนิน การต่อ เช่น ตรวจสอบ หรือ
สืบ สวน สอบสวนเบื้อ งต้น แล้ว รายงานข้อ เท็จ จริง ให้ผู้บ ริห าร ของหน่ว ยงาน ทราบ เพื่อ ทาการการ
ปรับปรุงหน่วยบริการ หรือปรับปรุงการให้บริการ การแก้ไขปัญหา การลดขั้นตอนการให้บริการของแต่ละ
หน่วยบริการที่ไม่จาเป็น เพื่อให้มีป ระสิทธิภาพ เกิดความสะดวก และความรวดเร็วแก่ประชาชนที่มารับ
บริการ
๕. วัตถุประสงค
โรงพยาบาลสันป่าตอง ตระหนัก และให้ความสาคัญเกี่ยวกับการบริการจัดการข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์ และการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน โดยจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ และกาหนดให้มีขั้นตอน กระบวนการดาเนินการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการ มีความมั่นใจ ว่ามีขั้นตอนการดาเนินการ ที่กาหนดไว้ชัดเจน รวมทั้งมีการปฏิบัติ
ตามข้อกาหนด ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ดังกล่าว เพื่อบริการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดเชียงใหม่
๖. ขอบเขต
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลสันป่าตอง ได้
กาหนดให้มีรายละเอียดครอบคลุม ตั้งแต่แรกรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งเบาะแส จากประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อน หรือต้องการให้ข้อมูล และการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยมีการรายงาน
เสนอผู้ บั ง คับ บั ญชาสั่ งให้ มีก ารตรวจสอบ หรื อแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสื บ สวน สอบสวน และดาเนิน การ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง การรายงานผลการตรวจสอบ และการดาเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายกับ
เจ้ าหน้ าที่ผู้ เกี่ย วข้องกับข้อร้ องเรี ย น การวิเคราะห์ ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การแจ้งผลการดาเนินการให้ ผู้
ร้ อ งเรี ย นทราบ การประสานผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในหน่ ว ยงาน และหน่ ว ยบริ ก ารในสั ง กั ด เพื่ อ ดาเนิ น การตาม
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยให้มีการแก้ไข ปรับปรุง การให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ และรายงานผล
การจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
7. คาจากัดความ
เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลสันป่าตอง เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ของโรงพยาบาลแพร่ การบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลู กจ้าง ข้อเสนอแนะ และ/หรือ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ
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การร้องร้ องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพื่อดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด ผ่านช่องทาง 2 ทาง อันได้แก่
1. ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังที่ตั้งโรงพยาบาลสันป่าตอง โดย

- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
2. เว็บไซต์โรงพยาบาลสันป่าตอง http://www.sanpatonghospital.go.th
การร้ องเรี ย นกระทาผิ ด วิ นัย /ทุ จ ริ ต หมายถึง การร้อ งเรี ยนกล่ า วหาว่ าเจ้ าหน้า ที่ข องรั ฐ ได้ แ ก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทาความผิด
ทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้กาหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัยและ
ได้กาหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว
ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทาอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีสิทธิเสนอ
คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อโรงพยาบาลสันป่าตองได้
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลสันป่า
ตอง
หน่วยงานด าเนิน การเรื่ องร้ องเรี ยน/แจ้ง เบาะแส หมายถึง หรือหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้ องกับ เรื่อ ง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสในสังกัด โรงพยาบาลสันป่าตอง
การดาเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไข
หรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อที่อยู่ชัดเจน
8. ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น .
9. ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
9.1 ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ประเภท
1) การบริหารจัดการ

นิยาม
การที่สวนราชการดาเนินการด้านการ
บริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเป็น
ธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสีย
ทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ
วัตถุประสงค์ที่จะดาเนินการ และประโยชน
ระยะยาวของราชการที่จะได้รับประกอบกัน

2) วินัยข้าราชการ

กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์
ขึ้นมาเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ และกาหนดแบบแผนความ
ประพฤติของข้าราชการ เพื่อให้

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณ
ร้องเรียนโดยกล่าวหาผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีพฤติกรรมส่อในทางไม่สุจริต
หลายประการ
2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมี
พฤติกรรมส่อในทางไม่โปร่งใสหลายประการ
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนินการเกี่ยวกับการแต่งตัง้ การเลื่อน
ตาแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ
และการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม
การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วย
วินัยข้าราชการตามที่กฎหมายกาหนด
ฯลฯ

ประเภท

3) ค่าตอบแทน

4) ขัดแย้งกับ
เจ้าหน้าที่/
หน่วยงานของรัฐ

นิยาม
ข้าราชการประพฤติปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกาหนดให้
ข้าราชการวางตัวให้ถูกต้อง และเหมาะสม
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการกาหนดไว้
การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์ เพื่อการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบัติงานใน
หน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ และ
เจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบัตงิ านนอกหน่วยบริการ หรือ
ต่างหน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ ไปในทางมิชอบหรือมีการทุจริต
การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของ
หน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานเกี่ยวกับการกระทาการใดๆ
ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด
อย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียนหรือโรงพยาบาล
แพร่

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

1. การเบิกจ่ายเงิน พตส.
2. ค่าตอบแทนไม่ทาเวชปฏิบัติ
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4. ค่าตอบแทน อสม.
5. ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลา
ราชการฯลฯ
ปฏิบัติการใดที่ส่อไปในทางทุจริต ประพฤติ
มิชอบ

9.2 หลักเกณฑในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9.2.1 ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
9.2.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว
ที่เสียหายต่อเจ้าหน้าทีห่ รือโรงพยาบาลสันป่าตอง หรือบุคคลภายนอก
9.2.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันป่าตอง
9.2.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูล
เพิ่มเติมได้ ในการดาเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล
-5และเก็บเป็นฐานข้อมูล
9.2.6 ไม่เป็นคาร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
1) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยาน
แวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะทาการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง

2) คาร้องเรีย น/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี
คาพิพากษาหรือคาสั่งที่สุดแล้ว
3) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คาร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ ดาเนินการ
หรือดาเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้อานวยการโรงพยาบาลแพร่
4) คาร้ องเรี ย น/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิ ทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้ว ยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อานวยการโรงพยาบาลสันป่าตองว่า จะ
รับไว้พิจารณาหรือไม่ เป็นเรื่องเฉพาะกรณี
10. ขอบเขตและขั้นตอนการดาเนินการ
10.1 ขอบเขต
เริ่มจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ
จากช่องทางการร้องเรียน ของโรงพยาบาลสันป่าตอง 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. ยื่นเรื่องร้องร้องเรียนมายังที่ตั้งของโรงพยาบาลแพร่ โดย
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
2. เว็บไซต์โรงพยาบาลสันป่าตอง “รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ”
www.sansaihospital.com
3. ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมรับเรื่องร้องเรียน คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัด ทาหนังสือถึงผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสันป่าตอง พิจารณาสั่งการ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการหรือมอบหมายให้งานการ
เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวน แล้วรายงานผล
ให้ ผู้ อานวยการโรงพยาบาลสั น ป่ า ตองพิ จ ารณาสั่ ง การ และแจ้ ง ผู้ ร้ อ งทุก ข์ /ร้ อ งเรี ยน (กรณี มีชื่ อ /ที่ อ ยู่ /
หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15วัน รับรายงานและติดตามความก้าวหน้ าผลการดาเนินงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปรายงานผลการดาเนินงาน เสนอผู้อานวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง เก็บข้อมูลใน
สมุ ดคุ มเรื่ อ งร้ องเรี ย น เพื่ อการประมวลผลและสรุ ปวิ เคราะห์ จัด ทารายงานสรุ ปผลการวิ เคราะห์ เสนอ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง (6 เดือน/12 เดือน)
10.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(1) เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงานบริหาร รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ
จากช่องทางการร้องเรียนของโรงพยาบาลสันป่าตอง 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. ยื่นเรื่องร้องเรียนถึงโรงพยาบาลสันป่าตอง โดย
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
2. เว็บไซต์โรงพยาบาลสันป่าตอง-6(2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน
(3) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติชอบ ส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับทราบ
(4) หัวหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สรุปความเห็นเสนอและจัดทาหนังสือถึงผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสันป่าตอง พิจารณาลงนาม

(5) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ หรือเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน
(6) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน)
ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
(7) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(8) หัวหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เสนอผู้อานวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง
(9) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุป
วิเคราะห์
(10) จัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี)
(11) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ จัดเก็บเรื่อง
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3.2 ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลาดับ

กระบวนงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.

(1) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ รับเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

2.

(2) ลงทะเบียนรับในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน

2 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

3.

(3) คัดแยก/วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านทุจริต
นาเสนอให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง

30 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

4.

5.

6.

(4) ผู้อานวยการพิจารณาสั่งการ
(5.1) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือดาเนินการตามข้อสั่งการ
6.1 รับรายงานผลการดาเนินงาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

5.2 แจ้งผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะ
(กรณีมีชื่อที่อยู่ชัดเจน)
6.2 ติดตามความก้าวหน้า
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

30 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

7-15 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

7.

(7) สรุปรายงานผลการดาเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

8.

(8) เสนอผู้อานวยการโรงพยาบาลสันป่าตองพิจารณา

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

9.

(9) เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียนเพื่อการสรุปวิเคราะห์

30 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

10

(10) จัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์
เสนอผู้อานวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง (รายเดือน/รายปี)

1-3 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

11.

(11) เก็บเรื่อง

ลงนาม
(นายวิรัช กลิ่นบัวแย้ม)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง

