คู่มือการปฏิบัติงาน
การรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
หรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
โทร. 053-953-137-8
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คานา
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีการทางาน ตามนโยบาย
การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ นงานของหน่ ว ยงานภาครัฐ เพื่ อด าเนิ นงานป้ องกั น
และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ การส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองจริ ย ธรรมของส่ ว นราชการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ สาคัญ
ในการสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคี เครื อ ข่ า ยด้ า นการป้ อ งกั น และปราบป รามการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒนานากลยุทธ์ไปสู่
การปฏิ บั ติ ต ามแผนงานหรื อ โครงการที่ ว างไว้ คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านกระบวนการจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
การปฏิบัติงานหรือ การบริการของเจ้า หน้าที่ ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สาหรับ
หน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนาไปเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดการเรื่อง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีคุณภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ข

สารบัญ
หัวข้อ
คานา
สารบัญ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลเขาค้อ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สถานที่ตั้ง
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
คาจากัดความ
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์
การบันทึกข้อร้องเรียน
การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ทราบ
การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
มาตรฐานงาน การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
แบบฟอร์ม
จัดทาโดย
ภาคผนวก
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คู่มือการปฏิบัตงิ านรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบั ติร าชการ มุ่ง ให้ เกิด ประโยชน์สุ ขแก่ประชาชน โดยยึ ดประชาชนเป็น ศูน ย์ก ลาง
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนในเกิ ด ความผาสุ ก และค วามเป็ น อยู่ ที่ ดี ข องประชาชน
เกิดผลสั มฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภายและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงาน
เกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ และมีประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับ
เรื่องราว ร้องทุกข์ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืน
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต การแจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นกรอบ หรือแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรผู้ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสามารถน าไปเป็ น กรอบแนวทาง
การดาเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มั่นในว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบใช้
เป็ น แนวทางการปฏิ บั ติง านตามขั้ น ตอน ที่ส อบคล้ องกั บข้ อ กาหนด ระเบี ยบ หลั ก เกณฑ์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ย เพื่อป้องกันการฟ้องร้อง
4. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ให้ใส่ใจ ทบทวนข้อร้องเรียน
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบาบัด
ทุกข์ บารุงสุข ตลอดจนดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
ความรวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับ แจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์
ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน
เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนรับเรื่อง และจัดทาบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน
2. นาเสนอเรื่องร้องเรียนต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ดาเนินการ
3. ผู้บริหารพิจารณาเรื่องร้องเรียนและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน พิจารณา
ดาเนินการ
4. แจ้งและตอบผู้ร้องเรียนทราบเบื้องต้นทางโทรศัพท์ อีเมล์ ระบบรับเรื่องร้องเรียน
5. พิจารณาและดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ติ ด ตามผลจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รายงานข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ มู ล ประกอบอื่ น ครบถ้ ว น
หรือเพียงพอต่อการพิจารณา เพื่อหาข้อยุติและหรือเสนอความเห็นประการอื่นต่อไป
7. แจ้งและตอบผู้ร้องเรียน
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 54 หมู่ 15 ตาบลทุ่งก่อ อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
57350 โทรศัพท์ 053-953-137-8 ต่อ 125
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
หน้าที่และความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องการปฏิบัติงานโดยทุจริตและประพฤติมิชอบ
การฝ่าฝืนระเบียบข้อกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยทุจริต และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คาปรึกษา
รับเรื่อง ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
คาจากัดความ
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จาก
การดาเนินการของส่วนราชการ
“ร้องเรียน” หมายถึง การร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป และเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
“การจัดการข้อร้องเรี ยน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล
“ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการ ผ่านช่องทางต่าง
ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็นการชมเชย/การ
ร้องขอข้อมูล
“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง / ติดต่อทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ สื่อออนไลน์ต่างๆ
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การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ
โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ระยะเวลาดาเนินการรับ
ข้อร้องเรียน เพื่อประสาน
หาทางแก้ไข
ร้องเรียนด้วยตนเอง
ทุกครั้งทีม่ ีผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วันทาการ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
ทุกวัน
ภายใน 15 วันทาการ
ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์
ทุกวัน
ภายใน 15 วันทาการ
ร้องเรียนทาง Facebook
ทุกวัน
ภายใน 15 วันทาการ
สายตรงผู้อานวยการโรงพยาบาล ทุกวัน
ภายใน 15 วันทาการ
ร้องเรียนผ่าน QR Code
ทุกวัน
ภายใน 15 วันทาการ

หมายเหตุ
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รพ.เวียงเชียงรุ้ง

มาร้องเรียน
ด้วยตนเอง

ร้องเรียน
ผ่าน QR Code

ร้องเรียนผ่าน
เว็บไซต์

ร้องเรียนผ่านตู้
ไปรษณีย์

ร้องเรียนทาง
Facebook

สายตรง
ผู้อานวยการโรงพยาบาล

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ดาเนินการดังนี้
1. รับเรื่อง และจัดทาบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน
2. นาเสนอเรื่องร้องเรียนต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ดาเนินการต่อไป

ผู้บริหารพิจารณาเรื่องร้องเรียน
และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียน พิจารณา/ดาเนินการ

แจ้ง/ตอบผู้ร้องเรียนทราบเบื้องต้นทาง
โทรศัพท์ อีเมล์ ระบบรับเรื่องร้องเรียน

พิจารณา / ดาเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง
รายงานข้อเท็จจริง และข้อมูลประกอบอื่น
ครบถ้วน หรือเพียงพอต่อการพิจารณา เพื่อหา
ข้อยุติและหรือเสนอความเห็นประการอื่นต่อไป
แจ้ง/ตอบผู้ร้องเรียน
ยุติเรื่องร้องเรียน

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดตามผล
จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

5
การบันทึกข้อร้องเรียน
1. กรอกแบบฟอร์ ม บั น ทึ ก ข้ อ ร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ ก ข์ โ ดยมี ร ายละเอี ย ด ชื่ อ -สกุ ล ที่ อ ยู่
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ
2.ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน
ร้องทุกข์
การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ
1. กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที
2. ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ให้จัดทา
บั น ทึก ข้อความเสนอไปยั งผู้ บ ริ ห ารเพื่อ สั่ งการหน่ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ ง โดยเบื้ องต้ นอาจโทรศัพท์ แจ้ง ไปยั ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อร้ องเรี ย น/ร้ องทุกข์ ที่ไม่อยู่ ในความรับผิ ดชอบของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งให้ ดาเนินการ
ประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาต่อไป
4. ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทาหนังสือร้องเรียนความไม่ โปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป
การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการให้ทราบภายใน 15 วันทาการ เพื่ อเจ้าหน้าที่ศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป
การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
1. ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน
2. ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์การจัดการ ข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาองค์กรต่อไป
มาตรฐานงาน การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทาการ
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก)
จัดทาโดย
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง โทร. 053-953-137-8
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ภาคผนวก

(แบบคาร้องที่ 1)

แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)

ที่ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
วันที่ ………………เดือน………………………….พ.ศ……………………..
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………
เรียน โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
ข้าพเจ้า……………………………………………………………………อายุ…..………ปี อยู่บ้านเลขที่…………
หมู่………ตาบล……………….…………………อาเภอ…………………………..จังหวัด ……………………………….................
โทรศัพท์……………..………………..อาชีพ………………………………………………..ตาแหน่ง………………………………………
บั ต รประชาชน………………………………………เลขที่ ……………………………………ออกโดย……………………………….
วันออกบัตร…………………..……………..บัตรหมดอายุ………………………………………….มีความประสงค์ขอร้องเรียน
ร้องทุกข์เพื่อให้โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งพิจารณาดาเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาเรื่อง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามข้างต้นเป็นความจริง และยินดีรับผิดชอบ
ทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ามี) ได้แก่
1) …………………………………………………………………………………………………………จานวน.........................ชุด
2) ……………………………………………………………………………………………..………...จานวน.........................ชุด
3) ............................................................................................................จานวน..........................ชุด
4) ............................................................................................................จานวน..........................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ………………………………………………………………………………
(………………………………………………………………….)
ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 053-953-137-8

(แบบคาร้องที่ 2)
แบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ (โทรศัพท์)
ที่ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
วันที่ ………………เดือน………………………….พ.ศ……………………..
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………
เรียน โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
ข้าพเจ้า…………………………………………………….………อายุ…………ปี อยู่บ้านเลขที่……………….…
หมู่……....ตาบล……………………………………อาเภอ……………….…………..จังหวัด………………………………..................
โทรศัพท์……………….………………..อาชีพ…………………………………………..ตาแหน่ง………………………………………..
มีความประสงค์ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์เพื่อให้โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งพิจารณาดาเนินการ
ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาเรื่อง
………………………………………………………………………………………………………...................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………
………………………………………………………………………………………………………………………....................................
โดยขออ้าง ……….…………………………………………………………………………………..……………......
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………..…………………………………….เป็นพยานหลักฐานประกอบ
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามข้างต้นเป็นความจริงและเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง
ให้ข้าพเจ้าทราบแล้วหากเป็นคาร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้
ลงชื่อ……………………………………………เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง
(………………………………………….)
วันที่ ……เดือน……………….พ.ศ……………
เวลา………………………….

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 053-953-137-8

(ตอบข้อร้องเรียนที่ 1)
แบบแจ้งการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่ ชม ๐๘๓๒/(เรื่องร้องเรียน)/..............
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
ตาบลทุ่งก่อ อาเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย
วันที่ ..............เดือน.......................... พ.ศ. .........
เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เรียน ………………………………………………………………..
ตามที่ ท่า นได้ร้ องเรี ย น ร้ องทุก ข์ผ่ านศูน ย์รั บเรื่อ งร้ องเรีย นโรงพยาบาลเวี ยงเชี ยงรุ้ ง
จังหวัดเชียงราย โดยทาง ( ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ ( ) ด้วยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท์ ( ) ทางQR Code
( ) อื่นๆ ................................................................................................................................................................
ลงวันที่....................................... เกี่ยวกับเรื่อง.............................................................. ....................………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………นั้น
โรงพยาบาลเวี ย งเชี ย งรุ้ ง ได้ ล งทะเบี ย นรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ข องท่ า นไว้ แ ล้ ว
ตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับที่.......................ลงวันที่.............................. และสานักงานโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า
( ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง และได้มอบหมายให้
...................................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดาเนินการ
( ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง และได้จัดส่งเรื่องให้
........................................................................................ซึงเป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ต่อไปแล้วทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง
( ) เป็ น เรื่ องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ ว
ตามกฎหมาย .......................................................................................... จึงขอให้ท่านดาเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 053-953-137-8

(ตอบข้อร้องเรียนที่ 2)
แบบแจ้งผลการดาเนินการต่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่ ชม ๐๘๓๒/(เรื่องร้องเรียน)/..............

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
ตาบลทุ่งก่อ อาเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย
วันที่ ..............เดือน.......................... พ.ศ. .........

เรื่อง แจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
เรียน ………………………………………………………………..
อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ที่ ชม ๐๘๓๒/.................. ลงวันที่...........................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. .......................................................................................................................................
๒. .......................................................................................................................................
๓................................................................................................................................
ตามที่ โรงพยาบาลเวีย งเชียงรุ้ง (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ของท่านตามที่ท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
ได้รั บ แจ้ งผลการดาเนิ น การจากส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้ องตามประเด็นที่ ท่านได้ ร้องเรีย น
ร้องทุกข์แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
ทั้งนี้หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 053-953-137-8

