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คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบโรงพยาบาลสันทราย
๑. หลักการและเหตุผุ ล
โรงพยาบาลสันทราย เห็นความสาคัญของการปลูกจิตส านึก ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนัก งานราชการ พนัก งานกระทรวงสาธารณสุข และลูก จ้างชั่วคราว ของส านัก งานสาธารณสุขจัง หวัด
เชียงใหม่ และหน่วยงานในสังกัดตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต แล้วทาให้ความไม่ไว้วางใจ ไม่ร่วม
แรงร่วมใจในการทางานเพื่อส่วนรวม และทาให้เกิดความขัดแย้ง ในองค์ก ร ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
และประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรม และตรวจสอบได้ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มารับ
บริการ ทาให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ต่อ งานบริก าร มีป ระสิท ธิภ าพและเกิด ความคุ้ม ค่า ในการให้บ ริก าร ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติง านที่ เ กิ น ความจาเป็น และมีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ทาให้เกิดความผาสุก และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
โรงพยาบาลสันทราย จึง ได้จัดให้มี ศูนย์บ ริห ารจัดการเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ป ระชาชนผู้รับ บริการที่ได้รับ ความเดือดร้อน หรือต้องการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
พฤติการณ์การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ โดยรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ดังกล่าว ตลอดจนประสานงาน ใน
การให้ข้อมู ล ของทางหน่วยงาน และติดตามเร่ง รัดดาเนินการเกี่ ยวกับ การให้บ ริก ารที่มี ความล่าช้า ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
๒. การจัดตุั้งศุนู ยุรับเรื่องร้องเรียนุร้องทุกขุ
เมื่อต้นปี 2559 โรงพยาบาลสันทราย ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อให้เป็น
หน่วยบริการให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน และหน่วย
บริการในสังกัด ที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการรับบริการ และมีความประสงค์จะร้องเรียน ร้องทุกข์ รวมทั้ง
กรณีที่ป ระชาชนหรือผู้รับ บริการที่มาติดต่อ สอบถาม ขอทราบข้อมูล ที่เกี่ยวกับภารกิจของโรงพยาบาลสัน
ทราย รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
๓. สถานทุี่ตงั้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อให้ผู้มารับบริการ หรือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือต้องการแจ้งเบาะแสความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ รวมทั้งผู้รับบริการที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการรับบริการ และมีความประสงค์
จะร้ องเรีย น ร้อ งทุ ก ข์ ตั้ง อยู่ ณ หน่ว ยประชาสั ม พัน ธ์ กลุ่ม งานบริห ารทั่ วไป กลุ่ม งานประกั น สุข ภาพ
โรงพยาบาล สันทราย เลขที่ 201 หมู่ 11 ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
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โรงพยาบาลสันทราย ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อยู่ที่จุดประชาสัมพันธ์ , กลุม่ งาน
บริหารทั่วไป , กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ซึ่ง เป็นศูนย์ก ลางในการ
บริห ารจัดการข้อ ร้องเรียน ร้อ งทุก ข์ โดยกาหนดให้มีเ จ้าหน้าที่ทาหน้าที่รับ เรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์
หรือร้องขอความเป็นธรรม รวมทั้งขอความช่วยเหลือมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัด ที่มีพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง ได้แก่
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันทราย เพื่อนาข้อร้อ งเรียน ร้องทุกข์ ไปดาเนินการต่อ เช่น ตรวจสอบ หรือสืบ สวน
สอบสวนเบื้อ งต้น แล้ว รายงานข้อ เท็จ จริง ให้ผู้บ ริห าร ของหน่ว ยงาน ทราบ เพื่อ ทาการการปรับ ปรุง
หน่วยบริการ หรือ ปรับ ปรุงการให้บ ริก าร การแก้ไขปัญ หา การลดขั้นตอนการให้บ ริก ารของแต่ละหน่วย
บริการที่ไม่จาเป็น เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวก และความรวดเร็วแก่ประชาชนที่มารับบริการ
๕.ุวัตถุประสงค
โรงพยาบาลสันทราย ตระหนัก และให้ความสาคัญเกี่ยวกับ การบริการจัดการข้อร้องเรียน
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
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป ของโรงพยาบาลสันทราย ได้กาหนดให้มีรายละเอียด
ครอบคลุม ตั้งแต่แรกรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งเบาะแส จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือ
ต้องการให้ข้อมูล และการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยมีการรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งให้มกี าร
ตรวจสอบ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน สอบสวน และดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง การรายงานผล
การตรวจสอบ และการดาเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน
การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้ อ งเรี ย นทราบ การประสานผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในหน่ ว ยงาน และหน่ ว ยบริ ก ารในสั ง กั ด เพื่ อ ดาเนิ น การตาม ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยให้มีการแก้ไข
ปรับปรุง การให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ และรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้
ผู้บริหารทราบทุกเดือน
7. คาจากัดความ
เรื่องร้องเรียนุหมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลสันทราย เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ
จรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของ
โรงพยาบาลแพร่ การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็น
-3ต่าง ๆ
การร้องร้องเรีย น/แจ้งเบาะแสุหมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจ ริตและประพฤติ
มิชอบ เพื่อดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด ผ่านช่องทาง 2 ทาง อันได้แก่

1. ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังที่ตั้งโรงพยาบาลสันทราย โดย
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
2. เว็บไซต์โรงพยาบาลสันทราย http://www.sansaihospital.com
การร้ องเรีย นกระทาผิ ดวินัย /ทุ จริต ุหมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ได้แ ก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทาความผิด
ทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้กาหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัยและ
ได้กาหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว
ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสุหมายถึง ผู้พบเห็นการกระทาอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีสิทธิเสนอ
คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อโรงพยาบาลสันทรายได้
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสุหมายถึง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลสันทราย
หน่วยงานดาเนินการเรื่ องร้องเรีย น/แจ้งเบาะแสุหมายถึง หรือหน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้องกั บ เรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสในสังกัด โรงพยาบาลสันทราย
การดาเนินการุหมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไ ข
หรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อที่อยู่ชัดเจน
8. ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น .
9.ุประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
9.1 ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ประเภท
นิยาม
1) การบริหารจัดการ การที่สวนราชการดาเนินการด้านการ
บริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเป็น
ธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสีย
ทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ
วัตถุประสงค์ที่จะดาเนินการ และประโยชน
ระยะยาวของราชการที่จะได้รับประกอบกัน

2) วินัยข้าราชการ

กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์
ขึ้นมาเป็นกรอบควบคุมให้ขา้ ราชการ

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณ
ร้องเรียนโดยกล่าวหาผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีพฤติกรรมส่อในทางไม่
สุจริตหลายประการ
2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผูเ้ กี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมี
พฤติกรรมส่อในทางไม่โปร่งใสหลาย
ประการ
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผูบ้ ริหาร และผู้เกีย่ วข้อง
ดาเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเลื่อน
ตาแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ
และการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม
การไม่ปฏิบัตหิ น้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วย
วินัยข้าราชการตามที่กฎหมายกาหนด
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ประเภท

3) ค่าตอบแทน

4) ขัดแย้งกับ
เจ้าหน้าที่/
หน่วยงานของรัฐ

นิยาม
ปฏิบตั ิหน้าที่ และกาหนดแบบแผนความ
ประพฤติของข้าราชการ เพื่อให้
ข้าราชการประพฤติปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกาหนดให้
ข้าราชการวางตัวให้ถูกต้อง และเหมาะสม
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการกาหนดไว้
การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัตงิ าน
ของเจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์ เพื่อการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบตั ิงานในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลา
ราชการ และเจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบตั งิ านนอก
หน่วยบริการ หรือต่างหน่วยบริการทั้งใน
เวลาราชการและนอกเวลาราชการ ไป
ในทางมิชอบหรือมีการทุจริต
การที่ผู้ร้องเรียนหรือผูเ้ สียหายของ
หน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานเกี่ยวกับการกระทาการใดๆ
ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด
อย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียนหรือโรงพยาบาล
แพร่

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
ฯลฯ

1. การเบิกจ่ายเงิน พตส.
2. ค่าตอบแทนไม่ทาเวชปฏิบัติ
3. ค่าตอบแทนปฏิบัตงิ านนอกเวลา
ราชการ
4. ค่าตอบแทน อสม.
5. ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบตั ิงานในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลา
ราชการฯลฯ
ปฏิบตั ิการใดที่ส่อไปในทางทุจริต ประพฤติ
มิชอบ

9.2ุหลักเกณฑในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
9.2.1 ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย
1) ชื่อ ที่อยู่ของผูร้ ้องเรียน/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
ที่เสียหายต่อเจ้าหน้าที่หรือโรงพยาบาลสันทราย หรือบุคคลภายนอก
9.2.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
-5หน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันทราย
9.2.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมู ล
เพิ่มเติมได้ ในการดาเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล
และเก็บเป็นฐานข้อมูล
9.2.6 ไม่เป็นคาร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้

1) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ร ะบุหลักฐานพยาน
แวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะทาการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
2) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่ก ระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี
คาพิพากษาหรือคาสั่งที่สุดแล้ว
3) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คาร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ดาเนินการ
หรือดาเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อานวยการโรงพยาบาลแพร่
4) คาร้องเรียน/แจ้ง เบาะแส ที่ เกิ ดจากการโต้แย้งสิท ธิร ะหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกั น
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อานวยการโรงพยาบาลสันทรายว่า จะรับ
ไว้พิจารณาหรือไม่ เป็นเรื่องเฉพาะกรณี
10.ุขอบเขตและขั้นตอนการดาเนินการ
10.1 ขอบเขต
เริ่มจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ
จากช่องทางการร้องเรียน ของโรงพยาบาลสันทราย 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. ยื่นเรื่องร้องร้องเรียนมายังที่ตงั้ ของโรงพยาบาลแพร่ โดย
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
2. เว็บไซต์โรงพยาบาลสันทราย “รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ” www.sansaihospital.com
3. ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมรับ เรื่องร้องเรียน คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัด ทาหนังสือถึงผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสันทราย พิจารณาสั่งการ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการหรือมอบหมายให้งานการ
เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวน แล้วรายงานผล
ให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลสันทรายพิจารณาสั่งการ และแจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน
ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15วัน รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สรุปรายงานผลการดาเนินงาน เสนอผู้อานวยการโรงพยาบาลสันทราย เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่อง
ร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุป วิเ คราะห์ จัด ท ารายงานสรุป ผลการวิเ คราะห์เ สนอผู้ อานวยการ
โรงพยาบาลสันทราย (6 เดือน/12 เดือน)
10.2ุขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(1) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหาร รับเรือ่ งร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ
จากช่องทางการร้องเรียนของโรงพยาบาลสันทราย 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. ยื่นเรื่องร้องเรียนถึงโรงพยาบาลสันทราย โดย
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
-62. เว็บไซต์โรงพยาบาลสันทราย
(2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน
(3) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติชอบ ส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพือ่ รับทราบ

(4) หัวหน้าศูนย์รบั เรื่องราวร้องทุกข์ สรุปความเห็นเสนอและจัดทาหนังสือถึงผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสันทราย พิจารณาลงนาม
(5) กลุม่ งานบริหารทั่วไป ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ หรือเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน
(6) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน)
ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
(7) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(8) หัวหน้าศูนย์รบั เรื่องราวร้องทุกข์ เสนอผู้อานวยการโรงพยาบาลสันทราย
(9) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุป
วิเคราะห์
(10) จัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี)
(11) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ จัดเก็บเรื่อง
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3.2ุุผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบุ
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
นาเสนอให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลสันทราย

30 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

4.

5.

6.

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

5.2 แจ้งผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะ
(กรณีมีชื่อที่อยู่ชัดเจน)
6.2 ติดตามความก้าวหน้า
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
30 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

7-15 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

7.

(7) สรุปรายงานผลการดาเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

8.

(8) เสนอผู้อานวยการโรงพยาบาลสันทรายพิจารณา

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

9.

(9) เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียนเพื่อการสรุปวิเคราะห์

30 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

10

(10) จัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์
เสนอผู้อานวยการโรงพยาบาลสันทราย (รายเดือน/รายปี)

1-3 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

11.

(11) เก็บเรื่อง

