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ค ำน ำ 
โรงพยาบาลพิชัย ได้ให้ความสําคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายรัฐบาล

ซึ่งได้กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ ที่ 3 พ.ศ.2560 – 
256๖ รวมทั้งนโยบายและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและ  ปราบปรามการทุจริต 
ภายใต้วิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต โดยมุ่งหมายให้การ  บริหารงานและการ
ดําเนินงานของโรงพยาบาลพิชัย และหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย มีความเป็นเลิศด้วยระบบธรรมาภิ
บาล โปร่งใส ในการดําเนินงานรวมทั้งเพ่ือให้เกิด ความเป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลพิชัย ฉบับนี้ จึง
จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ  ชอบ ทั้งนี้ การ
จัดการเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความ ต้องการและความ
คาดหวังของผู้ร้องเรียนจําเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

                           โรงพยำบำลพิชัย 
กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป 

                       ผู้จัดท ำ 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
  ๑.๑ หลักการและเหตุผล 
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบาย  สําคัญ
ของประเทศ โดยถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 256 ต) และรัฐบาลได้ กําหนดให้
อยู่ในยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 256๕) ซึ่ง กระทรวง
สาธารณสุขได้ตระหนักและให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าว โดยได้มีนโยบายและมาตรการของ  กระทรวง
สาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้วิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้าน
ทุจริต โดยมุ่งหมายให้การบริหารงานและการดําเนินงานของโรงพยาบาลพิชัยและ หน่วยงานในสังกัด
โรงพยาบาลพิชัย มีความเป็นเลิศด้วยระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ในการ ดําเนินงานรวมทั้งเพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  
 โรงพยาบาลพิชัย ในฐานะหน่วยงานของรัฐ มีอํานาจหน้าที่และความ รับผิดชอบในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ตลอดทั้งปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สําคัญในการรับแจ้งเบาะแส
และเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ  จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน ของโรงพยาบาลพิชัย ซึ่งมี 3 ช่องทาง ประกอบด้วย ช่องทางที่ 1 
ร้องเรียนโดยตรง ณ โรงพยาบาลพิชัย ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์โรงพยาบาลพิชัย ช่องทางท่ี 
3 ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลพิชัย ที่ http://www.pichaihos.com/  
 ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงาน นั้น โรงพยาบาลพิชัยได้จัดทําคู่มือ การ ปฏิบัติงานกระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้ขึ้น โดยให้  สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ที่กําหนดว่า “เมื่อ
ส่วนราชการใด ได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการ ด้วยกันเก่ียวกับงานที่
อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบ  คําถามหรือแจ้งการ
ดําเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ตาม มาตรา 37 และ มาตรา 41 ใน
กรณีท่ี ส่วนราชการได้รับคําร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติ ราชการ อุปสรรค ความ
ยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ ของส่วนราชการนั้น 
จะต้องพิจารณาดําเนินการให้ลุล่วงไป....” ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ 
พ.ศ. 2552 และคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 
 อํานาจหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติ  
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่โรงพยาบาลพิชัย จําเป็นต้อง ดําเนินการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้การจัดการเรื่องราว ร้องทุกข์ร้องเรียน แจ้ง  เบาะแสมี
ประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่น ตอบสนอง  ความ
ต้องการของประชาชนเป็นสําคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราว ร้องทุกข์ คือ การป้องกัน การ  
ส่งเสริม การรักษา และการฟ้ืนฟู บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่าง 
สูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
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  1.2 วัตถุประสงค์  
    1) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนําไปเป็นกรอบแนวทาง 
การดําเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
     3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา 
ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทํางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือ 
ผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่  รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุง  
กระบวนการในการ ปฏิบัติงาน 
                            ๔) เพ่ือใช้เป็นคู่มือเอกสารในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต โรงพยาบาลพิชัย ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกนั 
     4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักร ไทย มาตรา 5  
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บทที่ ๒ 
 

 ระบบการจัดการเร่ืองร้อง / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.1 ขอบเขต  

    ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานดําเนินงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  ด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลพิชัย โดย ผ่านทาง ช่องทาง 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้  

           1 ร้องเรียนโดยตรง ณ โรงพยาบาลพิชัย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์/หน่วยงานใน สังกัด
โรงพยาบาลพิชัย                

                2 ร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์โรงพยาบาลพิชัย 
                3 ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย http://www.pichaihos.com/ 
 
2.๒ บทบาทหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ 
    การจัดการติดตามข้อร้องเรียน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลพิชัย 
                 1. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพิชัย เป็นผู้รับทราบการรายงานผลติดตามข้อร้องเรียนการทุจริต 
                 2. คณะกรรมการ / คณะทํางาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการจริต โรงพยาบาลพิชัย มีหน้าที่

เป็นผู้พิจารณา กลั่นกรองรายละเอียดของข้อร้องเรียนการทุจริตเบื้องต้น 
                 3. คณะกรรมการ / คณะทํางาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการจริต มีหน้าที่รับเรื่องและจัดทํา

รายงานติดตามผลการดําเนินการข้อร้องเรียนการทุจริต 
                 4. หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานและความคืบหน้าการดําเนินงานต่อข้อร้องเรียน 

กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการทุจริตในภาครัฐ  
 
2.๓ ค าจ ากัดความ   
               ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่อยู่ในกํากับของราชการ ฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
รัฐวิสาหกิจ 

 
               ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอํานาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้เรื่องร้องเรียน/แจ้ง  

เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการแก้ไขและ/หรือเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนา ระบบ  
ร้องเรียนแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  
               เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน และจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ในส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง  
ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ  
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              การร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ  

              เพ่ือดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ผ่านช่องทาง 2 ทาง อันได้แก่ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย 
ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนโดยตรง ณ โรงพยาบาลพิชัย หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) - บัตร สนเท่ห์ (ไม่ลง
ชื่อผู้ร้องเรียน) ช่องทางท่ี 2 ร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์ ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนผ่านทาง เว็บไซต์ชอง
โรงพยาบาลพิชัย http://www.pichaihos.com/ 
 

               ทุจริต หมายถึง แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  
 
                ทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่ง หรือละเว้นการ 

ปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อ่ืนเชื่อว่า มีตําแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้น 
หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน (ที่มา :              
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4)  

 
              ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สิน  
ของแผ่นดิน 

 
               เรื่องร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื่องร้องเรียนการดําเนินงานเกี่ยวกับการ 

ทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยมีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของ  
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมถึงมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่น และได้ ส่ง 
ต่อมายังหน่วยงานผู้เข้ารับประเมินดําเนินการ 

 
               ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทําอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มี 

สิทธิเสนอคําร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้  
 
               ผู้รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง หน่วยงานหรือกลุ่มงานที่มีหน้าที่ในการจัดการ 

แก้ไขกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นๆ 
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     ๒.๔ ประเภทข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
   

ประเภท นิยำม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม  
๑. การบริการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การที่สวนราชการดําเนินการด้านการ
บริหาร จัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส และ
เป็นธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และ
ผลเสียทาง สังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะดําเนินการ 
และประโยชน์ ระยะยาวของราชการที่
จะได้รับประกอบกัน 
 
 
 
 

1. การบริหารทั่วไป และ 
งบประมาณร้องเรียนโดยกล่าวหา 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี 
พฤติกรรมส่อในทางไม่สุจริตหลาย 
ประการ 
 2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียน
โดย กล่าวหาว่าผู้ เกี่ยวข้องในการ
จัดซื้อ จัดจ้างมีพฤติกรรมส่อในทาง
ไม ่โปร่งใสหลายประการ  
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียน 
โ ด ยก ล่ า ว ห า ว่ า ผู้ บ ริ ห า ร  แล ะ 
ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการเกี่ยวกับการ 
แต่ งตั้ ง  การ เลื่ อนตํ าแหน่ งการ 
พิจารณาความดีความชอบและการ 
แต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม  

๒.วินัยข้าราชการ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์
ขึ้นมาเป็น กรอบควบคุมให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ และ กําหนดแบบแผน
ความประพฤติของ ข้าราชการ เพ่ือให้
ข้าราชการประพฤติปฏิบัติ หน้าที่
ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย 
กําหนดให้ข้าราชการวางตัวให้ถูกต้อง 
และ เหมาะสมตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพล เรือน พ.ศ. 2551 และ
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการกําหนดไว้ 
 

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่า 
ด้วยวินัยข้าราชการตามที่กฎหมาย 
กําหนด ฯลฯ 

๓.ค่าตอบแทน ก า ร จ่ า ย เ งิ น ค่ า ต อ บ แ ท น ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์ 
เพ่ือการจ่ายเงิน  ค่าตอบแทนสําหรับ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน หน่วยบริการ
ในช่วงนอกเวลาราชการ และ เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือ ต่าง
หน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก 
เวลาราชการไปในทางมิชอบหรือมีการ
ทุจริต 
 

1. การเบิกจ่ายเงิน พตส.  
2. ค่าตอบแทนไม่ทําเวชปฏิบัติ  
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการ  
4. ค่าตอบแทน อสม.  
5. ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ 
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วง
นอก เวลาราชการ ฯลฯ 
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ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
4)ขัดแย้งกับ
เจ้าหน้าที/่หน่วยงาน
ของรัฐ 

การที่ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ เสียหายของ
หน่วยงาน  ร้องเรียนเจ้ าหน้าที่หรือ
หน่วยงานเกี่ยวกับ การกระทําการใดๆที่
มีผลก่อให้เกิดความ เสียหายอย่างอย่าง
หนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียน 

ปฏิบัติการใดที่ส่อไปในทางทุจริต 
ประพฤติ มิชอบ 

 
 

๒.5 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ  
         2.๕.1 ใช้ถ้อยคําหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย  

1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน  
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน  ว่ามีมูล 

ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่ สามารถ 
ดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได้  

4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)  
2.๕.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้าง ข่าว ที่

เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2.๕.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ หน้าที่ 

ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
2.๕.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูล  

เพ่ิมเติม ได้ในการดําเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล  
และเก็บ เป็นฐานข้อมูล  

2.๕.5 ไม่เป็นคําร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้  
1) คําร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐาน  พยาน

แวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะทําการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ  วันที่ 
22 ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง  

2) คําร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี  คํา
พิพากษาหรือคําสั่งที่สุดแล้ว  

3) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
โดยตรง หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คาร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่  
ดําเนินการ หรือดําเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา  

4) คําร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่  
เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี

 
 
 



  - ๑๐ - 

บทที่ ๓ 
ประปฏิบัติงาน 

3.1 ผังกระบวนการ 
3.1.1 กระบวนการเรื่องเรืองเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ชื่อกระบวนการ : การจัดการติดตามข้อร้องเรียนการทุจริตฯของศูนย์ปฏิบัติการต่อการทุจริต 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ : ความส าเร็จในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการติดตามข้อร้องเรียน 

ขั้นตอนกำรท ำงำน 
(Work Flow) 

ผังงำน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ร้องส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริตตาม
ช่องทางต่าง ๆ 

 5 - 10 นาที  

ศปท.ตรวจและจ าแนกเรื่อง
ร้องเรียนน าเสนอผู้อ านวยการ 
และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หากพบว่าเรื่องเกี่ยวกับบุคลากร
ให้ส่งเรื่องไปที่งานการเจ้าหน้าท่ี 

 3 วัน 
 

 

งานการเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงาน 
ตรวจสอบและพิจารณาข้อ
ร้องเรียนเบ้ืองต้น 

 3 วัน  

ศปท.ติดตามความก้าวหน้ากับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีก าหนด
ระยะเวลา ทุกวันที่ 5 ของเดือน 
โดยการประสานเบ้ืองต้นให้ส่ง
ภายในวันที่ก าหนด 

 ๗ วัน  

หน่วยงานที่ถูกต้องเรียนรายงาน
ตามขั้นตอนปกติและสรุปรายงาน
ส่ง ศปท.ทุกวันที่ 5 ของเดือน 
และแจ้งผลการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน พร้อมทั้ง
ส าเนาให้ ศปท. ทราบ 

 -กรณีเรื่องปกติ
ทั่วไป15 วัน 
-กรณีเรื่องด่วน
หรือส าคัญท่ี
ส่งผลกระทบใน
วงกว้าง 60 วัน 

 

ศปท.ด าเนินการวิเคราะห์สรุปผล
การด าเนินการเรื่องเร้องเรียนการ
ทุจริตและผลความคืบหน้าใน
ภาพรวม 
-กรณี หากพบข้อมูลไม่ครบถ้วน
หรือมีขอ้ส่งสัยแจ้งหน่วยงานที่ถูก
ร้องเรียนเพ่ือขอข้อมลูเพ่ิมเติม 
-กรณี ข้อมูลครบถ้วน ศปท.
ด าเนินการสรุปเสนอรายงานต่อไป 
ศปท.ด าเนินการเสนอรายงาน
ผู้บริหารทุกวันที่ 10 ของเดือน 
 

 7 วัน  

ศปท.รับเร่ือง 

ตรวจสอบและจ ำแนกเร่ืองร้องเรียน 

ส่งเร่ืองร้องเรียนให้หน่วยงำน 
ท่ีเก่ียวขอ้งพิจำรณำ 

ติดตำมควำมกำ้วหนำ้กำรด ำเนินกำร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียน 

หน่วยงำนท่ีไดรั้บเร่ืองร้องเรียนสรุป 
รำยงำนแจง้ใหก้บั ศปท. 

ศปท.วเิครำะห์สรุปผลเร่ืองร้องเรียน 

ในภำพรวมของ คค.เสนอ
ผูบ้ริหำร 
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3.1.2 ผังระยะเวลาในการดําเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
                                                                                              10 นาที 
 
 
                                                                                                 3 วัน 
 
 
                                                                                                 3 วัน 
 
 
                                                                                                 7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     15 วัน                                                60 วัน 
 
 
 
 
 
                                                                               7 วัน 
 
 
 

รับเร่ืองร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

ลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน 

วเิครำะห์เร่ืองร้องเรียน 

เสนอขอ้มูล / ขอ้เทจ็จริงกบัผูบ้งัคบับญัชำพิจำรณำ 

แจง้กำรด ำเนินกำรขั้นตน้แก่ผูร้้องเรียน 

ด ำเนินกำรสืบสวน /  
สอบสวนขอ้เท็จจริง 

ประเด็นกำรสอบสวนไม่ซบัซอ้น ประเด็นกำรสอบสวนซบัซอ้น 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

สรุปขอ้เท็จจริงและควำมเห็นเสนอ
ผูบ้งัคบับญัชำ 

แจง้ผล 



  - ๑๒ - 

๓.2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
                       การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องร้องเรียน
ไปยังหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง และติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ 

      ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องผ่านทางศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน ให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชั๋นดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้   

       (1) ศปท. รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตตามช่องทางต่ํางๆ  
      (2) ศปท. ตรวจสอบและจําแนกเรื่องร้องเรียนว่ําเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดและดําเนินการ

จัดทําหนังสือ เสนอ  
       (3) หน่วยงานการเจ้าหนา้ที่ตรวจสอบและส่งเรื่องให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 
        (4) หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนพิจารณาข้อร้องเรียน  

                  - กรณีไม่มีมูลให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนส่งเรื่องคืนตามลําดับ พร้อมแจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ 
                     - กรณีมีมูลให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนให้ดําเนินการตามขั้นตอน สําเนาแจ้งให้ศูนย์

ปฏิบัติการฯ ทราบภายใน 15 วัน  
         (5) หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนดําเนินการตามขั้นตอน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมกํารสอบ
ข้อเท็จจริง หากพบว่า มีความผิด เช่น ทางอาญา ทางวินัย ทางปกครอง ให้ดําเนินการตามข้ันตอน 
          (6) ศปท. ติดตามเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ 
        - กรณีเรื่องปกติท่ัวไป ติดตามเรื่องภายใน 60 วันทําการและทุกๆ 30 วัน  
         - กรณีเรื่องด่วนหรือสําคัญติดตามเรื่องภายใน 30 วันทําการและทุกๆ 15 วัน 

            - กรณีเรื่องที่มีกําหนดระยะเวลา ติดตามเม่ือครบกําหนดเวลาและติดตามทุก 7 วัน 
          (7) หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนรายงานตามขั้นตอนปกติและให้สรุปรายงานส่งศูนย์ปฏิบัติการฯ 
ทุกวันที่ 5 ของเดือน 
         (8) หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนแจ้งผลการจัดการเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน พร้อมทั้งสํานํา
ให้ศปท. ทราบ 

        (9) ศปท. ดําเนินการวิเคราะห์สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและผลความ
คืบหน้า 

                      - กรณี หากพบข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อสงสัยแจ้งหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนเพื่อขอข้อมูล
เพ่ิมเติม    

                     - กรณี ข้อมูลครบถ้วน ศูนย์ปฏิบัติการฯ ดําเนินกํารสรุปเสนอรายงานต่อไป  
        (10) ศปท. ดําเนินการเสนอรายงานผู้บริหารทุกวันที่ 10 ของเดือน  
 
3.3 ระบบติดตามและประเมินผล  
    ในการติดตามเรื่องร้องเรียนการทุจริต ศปท. จะดําเนินการประสานงานเบื้องต้นกับหน่วยงานที่ถูก 

ร้องเรียนให้ดําเนินการรายงานความคืบหน้าหรือผลข้อยุติ ภายในทุกวันที่ 5 ของเดือน และมีการเก็บรวบรวม 
การรายงานเรื่องร้องเรียนเป็นประจําทุกเดือน เพ่ือจัดทําแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
การทุจริตฯ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 

ส้ินสุด 
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บทที่ ๔ 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 59 บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้อง ทุกข์ 
และได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว  

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ)  
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546  
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘  
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 (กรณี ลูกจ้างประจํา)  
9. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  
10. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (กรณีพนักงานราชการ)  
11. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552  
12. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 (กรณ ีพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข)  
13. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราว ร้องเรียน 
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระทําผิดวินัย 
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บทที่ ๕ 
ภาคผนวก 

 
5.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการจัดทํา work flow 

 
สัญลกัษณ์ คําอธิบาย 

 
 
 
 
 
 
 

จุดเร่ิมต้นและส้ินสุดของกระบวนการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 

การตัดสินใจ เช่น การพจิารณาให้ความเห็น การอนุมัติ  
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

แสดงถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรม และการ ปฏิบัติงาน 
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5.2 แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
 

แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
โรงพยำบำลพิชัย 

............................................................................... 
 
                                                               เขียนท่ี........................................................... 
                                                               วันท่ี...........เดือน...............พ.ศ. .................... 
เร่ือง................................................................................. 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................อายุ..........ปี  
ท่ีอยู.่.................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
     ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก.................................................................................. 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
ดังนั้น ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................. 
จึงใคร่ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์มายัง โรงพยาบาลพิชัย เพื่อให้ด าเนินการช่วยเหลือและแกไ้ข 
ปัญหา ดังนี้........................................................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
                      (..............................................) 
                             หมายเลขโทรศัพท์............................................................... 
 

(ลงชื่อ)................................................ผู้รับเร่ือง/ร้องทุกข์ 
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                        (..............................................) 
 

5.3 เอกสาราอ้างอิง 
    คู่มือแนวทางการดําเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)  

            ศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 
            สํานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

 
 

5.4 จัดท าโดย 
          ศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลพิชัย 
          กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


