ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
การจัดการขอรองเรียน
โรงพยาบาลวังโปง

หนาที่ของ “ศูนยรับขอรองเรียน”

“ศูนยรับขอรองเรียน” ทําหนาที่จัดการขอรองเรียน เกี่ย วกับ การปฏิบัติง านหรือ ใหบ ริก ารของ
เจา หนา ที่ใ นสัง กัด โรงพยาบาลวังโปง ที่มาจาก ชองทางการรับขอรองเรียนตาง ๆ โดยใหมีเจาหนาที่เปน
เจาหนาที่ประจําศูนยรับขอรองเรียน

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําศูนยรับขอรองเรียน
โรงพยาบาลวังโปงไดมอบหมายใหนางสาวเจญจิรา ตั้งวัฒนาสิน เจาพนักงานธุรการ เปนคนรับขอ
รองเรียน มีหนาที่รับเรื่องรองเรียน รองทุกข ลงทะเบียนรับเรื่อง แยกเรื่องและสงเรื่องรองเรียนรองทุกขให
คณะกรรมการประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข พิจารณาสั่งการตอไป

ชองทางการติดตอแจงขอรองเรียน
กรณีผูรับบริการตองการแจงขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ และคําชมเชยเกี่ย วกับ การ
ปฏิบัติงานหรือใหบริการของเจาหนาที่สํานักงาน สามารถแจงผานชองทางตาง ๆ ดังนี้
(๑) ติ ดต อด วยตนเอง โดยผู รับบริการสามารถขอรับ แบบฟอร มแจ งข อร องเรี ยน ขอคิดเห็น หรือ
ขอเสนอแนะ และคําชมเชยไดที่เจาหนาที่ประจําศูนยรับขอรองเรียน
(๒) จดหมาย โดยจาหนาซองถึง “ศูนยรับขอรองเรียน โรงพยาบาลวังโปง เลขที่ ๑๑๖ หมู๑๓ ตําบล
วังโปง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ ๖๗๒๔๐”
(๓) ทางโทรศัพท ไดแก ประธานคณะกรรมการศูนยฯ หมายเลข ๐๖๑-๖๘๔๙๘๙๘ หรือ
โรงพยาบาลวังโปง หมายเลข ๐๕๖-786452-4 ,๐๘๖-๔๔๐๔๑๕๒
(๔) ทาง website โรงพยาบาลวังโปงที่ www.wangponghospital.go.th
(๕) ตูรับฟงความคิดเห็นของโรงพยาบาล
(๖) ชองทางอื่น ๆ เชน ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนยบ ริการประชาชน สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โทรศัพท หมายเลข ๑๑๑๑ เปนตน
กรณีเปนการรองเรียนผานทางสื่อมวลชน (สิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน) ศูนยรับขอ
รองเรี ย นสามารถบั นทึ กข อร องเรี ย นในแบบฟอรมแจงขอรองเรีย นพรอมพยานหลักฐานที่เกี่ย วของเสนอ
ประธานศูนยหรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ประเภทของการจัดการกระบวนการ
กระบวนการจัดการขอรองเรียน แบงออกเปน ๒ ประเภท กลาวคือ๑
(๑) กระบวนการจัดการขอรองเรียนเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป
(๒) กระบวนการจัดการขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระบวนการจัดการขอรองเรียน

กระบวนการจัดการขอรองเรียน ดังนี้
(๑) เมื่อไดรับขอรองเรียนจากผูรับบริการ หากขอรองเรียนนั้นมิไดทําเปนหนังสือใหจัดใหมี
การบันทึกขอรองเรียนดังกลาวลงในแบบฟอรมแจงขอรองเรียน ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑ วัน
ทําการ นับตั้งแตวันที่ไดรับขอรองเรียน
(๒) ใหศูนยรับขอรองเรียน สรุปขอเท็จจริงเรื่องที่รองเรียน และเสนอขอรองเรียนนั้นไปยัง
คณะกรรมการศูนยโดยไมชักชา ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑ วันทําการ นับตั้งแตวันที่ไดรับขอ
รองเรียน หากไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาดังกลาวใหชี้แจงเหตุผล ประกอบดวย
(๓) ประธานศูนยหรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งการ ภายใน ๒ วันทําการ นับตั้งแต
วันที่ไดรับขอรองเรียนจากศูนยรับขอรองเรียน
ทั้งนี้ใหคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดการขอรองเรียน แกไขปญหาและ
ปรับปรุงการใหบริการ รวมถึงการตรวจสอบขอเท็จจริงในเรื่องที่รองเรียน ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันทําการ
นับตั้งแตวันที่ไดการสั่งการ
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการหรื อ คณะทํ า งานไม ส ามารถดํ า เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดดังกลาวได ใหขอขยายระยะเวลาตอประธานศูน ยหรื อผูสั่งแตงตั้งเพื่ อพิจารณาสั่ งการ
พรอมชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลประกอบดวย
(๔) เมื่อไดดําเนินการแลวเสร็จ ใหศูนยรับขอรองเรียนแจงให ผูรองเรียนทราบเบื้องตนถึง
การไดรับเรื่อง แนวทางการจัดการ และระยะเวลาที่คาดวาจะดําเนินการจัดการขอรองเรียนแลวเสร็จ รวมถึงชื่อ
ผูประสานงานพรอมหมายเลขโทรศัพทดวย ทั้งนี้ ใหดําเนินการภายใน ๑ วัน ทําการ นับตั้งแตวันที่ประธาน
หรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งการ
(๕) เมื่อไดดําเนินการจัดการขอรองเรียน แกไขปญหาและปรับปรุงการใหบริการ รวมถึง
การตรวจสอบขอเท็จจริงในประเด็นที่มีการรองเรียนเรียบรอยแลว ใหศูนยรับขอรองเรียนแจงใหผูรองเรียนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทราบตอไป ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑ วันทําการ นับตั้งแตวันที่ประธาน
หรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งการ

การเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
การดําเนินการจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลวังโปง หากเปนขอมูลขาวสารที่อาจจะกอใหเกิด
ความเสียหายแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด จะมีการกําหนดใหเปนชั้นความลับ ตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับ
ของทางราชการอยางเครงครัด

ระบบการจัดการ การติดตามและประเมินผล
ในกรณีโรงพยาบาลวังโปงไดรับขอรองเรียนที่ไดจ ากการปฏิบัติงานหรือใหบ ริก ารของเจาหนา ที่
ตามช อ งทางต า งๆ ต อ งรี บ ส ง เรื่ อ งดั ง กล า วไปยั ง ศู น ย รั บ ข อ ร อ งเรี ย นทั น ที เพื่ อ ดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอน

สํ า หรั บ การติ ด ตามและประเมิน ผล ไดกํา หนดให เจ าหน าที่ ประจํ าศู นย ฯรวบรวมและรายงานข อ
รองเรียน ใหศูนยรับขอรองเรียนทราบ ทุกระยะ ๓ เดือน
กระบวนการจัดการขอรองเรียน
ศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลวังโปง
__________________

ช่องทาง
รับข้อร้องเรียน

 ศูนย์รบั ข้อร้องเรียน 
(กองกลาง) รับข้อร้องเรียน
 บันทึกข้อร้องเรียน 

ภายใน ๑ วันทําการ
นับตัง้ แต่ได้รบั เรื่อง

 ติดต่อด้วยตนเอง

 จดหมาย
 เว็บไซต์
 โทรศัพท์
 ตูร้ บั ฟั งความ
คิดเห็น
 ช่องทางอืน่ ๆ
เช่ น ศูน ย์ดํ า รงธรรม
กระทรวงมหาดไทย
หรือศูนย์บริการ
ประชาชน โทร. ๑๑๑๑
เป็ นต้น

ภายใน ๑ วัน
ทําการ นับตัง้ แต่วนั ที่
ได้รบั มอบหมาย

สรุปข้อเท็จจริงเสนอไปยัง
ประธานศูนย์ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
พิจารณาสังการ
่

ภายใน ๑ วันทําการ
นับตัง้ แต่ได้รบั เรื่อง

ประธานศูนย์ หรือผูท้ ่ี
ได้รบั มอบหมายพิจารณา

ภายใน ๒ วันทําการ
นับตัง้ แต่ได้รบั เรื่อง

แจ้งผูร้ อ้ งเรียนทราบ
การดําเนินการ
เบือ้ งต้นและ
ระยะเวลาดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ตัง้ คณะกรรมการ
จัดการข้อร้องเรียน
รวมถึงการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

แจ้งผลดําเนิ นการแก่ผร้ ู ้องเรียน
และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายใน ๑๕ วัน
ทําการนับตัง้ แต่วนั ที่
มีคาํ สังหรื
่ อภายใน
เวลาทีค่ าํ สังหรื
่ อ
กฎหมายกําหนด
แล้วแต่กรณี

ภายใน ๑ วันทําการ
นับตัง้ แต่ได้ดาํ เนินการแล้วเสร็จ

 แบบฟอรมแจงขอรองเรียน 
ของโรงพยาบาลวังโปง
__________________
เลขที่รับ______________
วันที่______________________
ชื่อ-สกุล ผูรับบริการ_______________________________________________________________
เลขบัตรประจําตัวประชาชน  -  -  -  - 
ที่อยูตามบัตรประจําตัวประชาชน บานเลขที่_____________หมูที่______ตรอก/ซอย______________
ถนน_______________________แขวง/ตําบล_________________เขต/อําเภอ_________________
จังหวัด_____________________รหัสไปรษณีย________________โทรศัพท___________________
โทรศัพทเคลื่อนที่________________________โทรสาร___________________________________
e-mail address_______________________________
สถานที่ติดตอ/ใหแจงผล
 ที่อยูตามบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
 บานเลขที่___________หมูที่______ตรอก/ซอย______________
ถนน_______________________แขวง/ตําบล_________________เขต/อําเภอ_________________
จังหวัด_____________________รหัสไปรษณีย________________โทรศัพท___________________
โทรศัพทเคลื่อนที่________________________โทรสาร___________________________________
e-mail address_______________________________
รายละเอียดเปน  ขอรองเรียน /  ขอคิดเห็น /  ขอเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
คําขอที่ตองการใหดําเนินการ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ผูรับเรื่อง_____________________________

ลงชื่อ____________________________ผูรับบริการ
(____________________________)

