ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน
EP 16 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
 มีการดาเนินการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1. มีคาสั่งผู้รับผิดชอบ
2. กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน มีรายละเอียดคือหลักฐานแสดงช่องทางในการร้องเรียน
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่อง
ร้องเรียนทั่วไป และคู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน มีกลไกการกากับติดตาม
3. หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/
APPLICATION หรือช่องทางอื่น
4. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบที่ปรากฏหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
5. แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย คู่มือ/Chart ที่ติดบริเวณ
หน่วยงาน
6. หนังสือรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (กรณี
ไม่มีร้องเรียนก็ไม่ต้องแนบมา)
7. ระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ
8. บันทึกข้อความรับทราบกากับติดตาม และรายงานสรุปผลการดาเนินการร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท
ระบุปัญหา อุปสรรค
เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ
1. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และสื่อสาร
ในช่องทางอื่น เช่น เฟสบุคไลน์ และ Print Screen จากเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
 ไม่มีการดาเนินการ
เนื่องจาก
เอกสาร/หลักฐาน คือ
1.
2.

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.0–5567–3136 โทรสาร. 0–5567–3137
ที่ สท 0032.301/006
วันที่ 31 สิงหาคม 2563
เรื่อง คาสั่งคณะกรรมการรับและวินิจฉัยเรื่องราวร้องทุกข์การให้บริการและข้อเสนอแนะและคู่มือปฏิบัติงาน
รับเรื่องร้องเรียนฯ
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
กลุ่ มงานบริห ารทั่ว ไป และคณะกรรมการรั บและวินิจฉัยเรื่องราวร้องทุกข์ ฯ โรงพยาบาล
ศรี สั ช นาลั ย ได้ตระหนั กและให้ ความส าคัญ กับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ และ
ผู้ รั บ บริ ก ารมี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนและพั ฒ นาระบบบริ ก าร
และการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเท่าเทียมกัน และลดจานวนข้อร้องเรียนลงให้อยู่ใน
ระดับที่สามารถยอมรั บได้ จึ งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯและจัดทาคู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทั่วไป
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป

(นายเอนก จันทร์แจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน รักษาการ
ในตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
- ทราบ ดาเนินการ
(นายสุทนต์ ทั่งศิริ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.0–5567–3136 โทรสาร. 0–5567–3137
ที่ สท 0032.301/007
วันที่ 31 สิงหาคม 2563
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
กลุ่ ม งานบริ ห ารทั่ ว ไป และคณะกรรมการรั บ และวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ก ารให้ บ ริ ก าร
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้มีการวิเคราะห์ สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้อนเรียน อย่างน้อย 2 ครั้ ง/ปี พร้อมทั้ง
ระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พบว่า ในห้วงเวลาไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่พบ
ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จึงขออนุญาตเผยแพร่ผลการดาเนินงานเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบนเว็บไซต์ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเอนก จันทร์แจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน รักษาการ
ในตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

(นายสุทนต์ ทั่งศิริ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.0–5567–3136 โทรสาร. 0–5567–3137
ที่ สท 0032.301/008
วันที่ 31 สิงหาคม 2563
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานข้อร้องเรียนทั่วไปของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
กลุ่ ม งานบริ ห ารทั่ ว ไป และคณะกรรมการรั บ และวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ก ารให้ บ ริ ก าร
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้มีการวิเคราะห์ สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้อนเรียน พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค
และแนวทางการแก้ไขในเรื่องข้อร้องเรียนทั่วไป พบว่า ยังพอเรื่องร้องเรียนเกี่ ยวกับการปฏิบัติงานทั่วไปด้าน
คุณภาพการให้บริการพฤติกรรมการบริการ สิ่งแวดล้อม อาคาร สถานที่ ความเพียงพอ พร้อมใช้ของอุปกรณ์
เครื่องมือ เป็นต้น
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ จึงขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์เพื่อนาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปกาหนดแนวทางในการบิหารจัดการ
ให้เกิดการใช้บริการในด้านการรักษาพยาบาล และการสนับสนุนการให้บริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเอนก จันทร์แจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน รักษาการ
ในตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

(นายสุทนต์ ทั่งศิริ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

สรุปความเสี่ยง 9 แปรแกรมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปี 2563
โปรแกรม

ปี 2563
ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563

1. ระบบบริการทางคลินิก
1.1.common clinical risk
1.2.specific clinical risk
2.การแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล
3.ระบบยา
4.ระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
5. อาชีวิอนามัยบุคลากร
6.การสื่อสาร/การบันทึกข้อมูล
7.ระบบเครื่องมือและอุปกรณ์
8.ด้านรายได้/ทรัพย์สิน/ทรัพยากร
9.ข้อร้องเรียน
รวม
เหตุเกือบพลาด near miss

494
261
35
643
24
11
136
12
33
1
1,734

การจัดเรื่องร้องเรียน ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563
ประเภทร้องเรียน
พฤติกรรมบริการ
เวลาปฏิบัติงาน

เรื่อง/เหตุการณ์
พฤติกรรมบริการพูดไม่ดี กับผู้ป่วยและญาติ
รอเจาะเลือด 07.00น.ยังไม่มีจนท.มาเจาะเลือด

จานวน
ดาเนินการ
เรื่อง
1 แจ้งผู้เกี่ยวข้องแล้ว ไม่มีข้อ
ร้องเรียนเพิ่มเติม
2

แจ้งผู้เกี่ยวข้องแล้ว ไม่มีข้อ
ร้องเรียนเพิ่มเติม

2

แจ้งผู้เกี่ยวข้องแล้ว ไม่มีข้อ
ร้องเรียนเพิ่มเติม
แจ้งผู้เกี่ยวข้องแล้ว ไม่มีข้อ
ร้องเรียนเพิ่มเติม

การทางานโอที

การทางานโอทีฝ่ายบริหาร

พฤติกรรมบริการ

พฤติกรรมบริการพูดไม่ดี กับผู้ป่วยและญาติ

2

เวลาปฏิบัติงาน

โทรตามแล้ว 8.30 ไม่มี จนท มาทางาน

1

ประเภทร้องเรียน

เรื่อง/เหตุการณ์

จานวน
เรื่อง
1

แจ้งผู้เกี่ยวข้องแล้ว

ดาเนินการ

พฤติกรรมบริการ

พฤติกรรมบริการพูดไม่ดี กับผู้ป่วยและญาติ

สิ่งแวดล้อม

ห้องฝากครรภ์ร้อนมาก

3

แจ้งผู้เกี่ยวข้องแล้ว

พฤติกรรมบริการ

พฤติกรรมบริการพูดไม่ดี ตะคอก เหน็บแนม
กับผู้ป่วยและญาติ
พฤติกรรมบริการพูดไม่ดี กับผู้ป่วย
พฤติกรรมบริการพูดไม่ดี ใส่อารมณ์ ดุ ว่า

1

แจ้งผู้เกี่ยวข้องแล้ว

1
1
1

แจ้งผู้เกี่ยวข้องแล้ว
แจ้งผู้เกี่ยวข้องแล้ว
แจ้งผู้เกี่ยวข้องแล้ว

พฤติกรรมบริการ
พฤติกรรมบริการ
พฤติกรรมบริการ

พขร. ไมรอรับ ผู้ป่วยกลับมาจาก CT

Face book โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ
ให้คาปรึกษาแนะนา
รับเรื่องร้อนเรียน
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
รับคาร้อง ม.41

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2563
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลรีสัชนาลัย
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
วัน/เดือน/ปี.:. 31 สิงหาคม 2563
หัวข้อ : การกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องราวร้องเรียนของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
1. คาสั่งคณะกรรมการรับและวินิจฉัยเรื่องราวร้องทุกข์การให้บริการและข้อเสนอแนะโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
2. คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. ช่องทางการรับข้อร้องเรียน / ความคิดเห็นต่าง ๆ
4. หนังสือรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ
Link/ภายนอก: .......-...................................................................................................................................
หมายเหตุ. : .......-..........................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

..............................................................................
(นายเอนก จันทร์แจ)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
รักษาการ ในตาในตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
วันที่...31..เดือน...สิงหาคม..พ.ศ....2563....

.......................................................................
(นายสุทนต์ ทั่งศิริ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
วันที่...31..เดือน..สิงหาคม..พ.ศ....2563.....

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
................................................................................
(นายเอกพงศ์ ทิงาเครือ)
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่....31..เดือน...สิงหาคม...พ.ศ....2563.....

