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1.1 หลักการและเหตุผล  
 

โรงพยาบาลพล ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 38 ที่ก าหนดว่า เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็น
หนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น
ที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้
มาตรมาตรา 37 และมาตรา 41 ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน  เสนอแนะ  หรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตาม
สมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  
69/2557  ลงวันที่  18 มิถุนายน  พ .ศ . 2557     ตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  (Good 
Governance)  

ซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติ

หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน  

1.2 วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทาง การ

ด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือ

1 

 บทท่ี 

บทน า 



ผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุง
กระบวนการในการปฏิบัติงาน  
4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

 

 

 

 
 

 
  

ระบบการจัดการเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒.๑ หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงพยาบาลพล 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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บทท่ี 2 



                       

                                 

 

 

 

 

2.2 ขอบเขต  

ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานดาเนินงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลน้ าพอง   
โดย ผ่านทางช่องทาง 5 ช่องทาง ดังต่อไปนี้  

1. ตู้รับแสดงความคิดเห็น 
2. จดหมาย / หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
3. บัตรสนเท่ห ์

4. เว็บไซต์หน่วยงาน 

5. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

2.3 บทบาทหน้าที่ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญ ใน

การขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ   ในการต่อต้านการทุจริตในกระทรวง    รวมทั้ง
บูรณาการเชื่อมโยงกับสานักงาน ป.ป.ช. และสานักงาน ป.ป.ท. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

1. เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  
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2. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดย มิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  

3. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
4. ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

และ การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
5. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติ มิชอบของส่วนราชการ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ 
มอบหมาย  

 

  ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ โรงพยาบาลพล  
1) เป็นศูนย์กลางในการประสานการไขปัญหาตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชนใน

ภาพรวมของโรงพยาบาลพล  
2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการภายในกระทรวงให้เป็นไป

ตามนโยบายและแผนที่ก าหนด  
 

 

3) ประมวลประเด็นปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขหรือนาเสนอผู้บริหารพิจารณา

สั่งการ 

4) ติดตามผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว    และประชาชนพึง
พอใจ  

5) อ านวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบ หรือชุมนุมร้องเรียนต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
ด้วยวิธีสันติวิธี  

6) จัดระบบและพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็น
เอกภาพ  

7) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นปัจจุบัน  และเอ้ืออ านวยต่อผู้บริหาร
ในการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในระดับนโยบาย  

8) สนับสนุนและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร  

9) จัดท าสรุปรายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของกระทรวง  
สาธารณสุข และนาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทุกเดือน  
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2.4 ค าจ ากัดความ  
ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่อยู่ในกากับของราชการ ฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐวิสาหกิจ  

ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอ านาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้เรื่องร้องเรียน/ แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการแก้ไขและ/หรือเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนา
ระบบร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่

ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข   เช่น  การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ

พลเรือน และจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการ

จัดซื้อ จัดจ้างในส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและ

ลูกจ้าง ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ 

การร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  หมายถึง  การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ผ่านช่องทาง 5 ทาง อันได้แก่  

1. ตู้รับแสดงความคิดเห็น 
2. จดหมาย/หนังสือร้องเรียนที่ลงชื่อผู้ร้องเรียน 
3. บัตรสนเท่ห์ 
4. เว็บไซต์โรงพยาบาล 
5. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  
 
 
 
 
การร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระท า
ความผิดทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้ก าหนดไว้ว่าเป็น
ความผิดทางวินัย และได้ก าหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่องเก่ียวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว  

ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีสิทธิ
เสนอค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้  

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน 
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หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการ
แก้ไขกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นๆ ประกอบด้วย ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนโรงพยาบาลพล 

การด าเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการ

แก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

    

    2.5 ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 

1) การบริหารจัดการ  
 

การที่สวนราชการด าเนินการ
ด้านการบริหารจัดการโดย  

1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณร้องเรียน
โดยกล่าวหาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
พฤติกรรมส่อในทางไม่สุจริตหลายประการ  
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เปิดเผย โปร่งใส และ เป็น
ธรรม โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์และผลเสียทางสังคม 
ภาระตอ่ ประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการ 
และประโยชน์ระยะยาวของ
ราชการที่จะไดร้ับประกอบกัน  

2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดยกล่าวหาว่า
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
มีพฤติกรรมส่อในทางไม่โปร่งใสหลายประการ 
และหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต  
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดยกล่าวหา
ว่าผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องด าเนินการเกี่ยวกับ
การแต่งตั้ง การเลื่อนต าแหน่ง การพิจารณา
ความดีความชอบ และการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่
ชอบธรรม ฯลฯ  

2) วินัยข้าราชการ  
 

กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วาง
หลักเกณฑ์ข้ึนมาเป็นกรอบ
ควบคุมให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่ และก าหนดแบบแผน
ความประพฤติของข้าราชการ 
เพ่ือให้ข้าราชการประพฤติ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โดย
ก าหนดให้ข้าราชการวางตัวให้
เหมาะสมตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

การไมป่ฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วยวินัย
ข้าราชการตามที่กฎหมายก าหนด ฯลฯ  

3) การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน  
 

การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มี
เจตนารมณ์เพ่ือการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่        
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
ในช่วงนอกเวลาราชการ และ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานนอก
หน่วยบริการ หรือต่างหน่วย
บริการทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ ไปในทาง     
มิชอบหรือมีการทุจริต  

1. การเบิกจ่ายเงิน พตส.  
2. ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติ  
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
4. ค่าตอบแทน อสม.  
5. ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่         ที่
ปฏิบัติงาน ในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลา
ราชการ ฯลฯ 
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ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 

4) ขัดแย้งกับ
เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน
ของรัฐ  
 

การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของ
หน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานเกี่ยวกับการกระท าการใดๆ 
ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

ปฏิบัติการใดท่ีส่อไปในทางทุจริต
ประพฤติ  มิชอบ  
 

5) การมีพฤติกรรมที่
เข้าข่ายผลประโยชน์      
ทับซ้อน  
 

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆ 
ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับ
กิจกรรม หรือการด าเนินการที่เอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 
ท าให้มีการใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดย
ไม่สุจริตก่อให้เกิดผลเสียแก่ภาครัฐ  
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือประโยชน์ของ
ตนเองหรือบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม  
 

 

 

2.6 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2.6.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย  

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

มูลข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชดัแจ้ง
เพียงพอที่สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้  

4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)  
2.6.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว 
ที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2.6.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  



2.6.5 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ในการด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบ
เป็นข้อมูล และเก็บเป็นฐานข้อมูล  
2.6.6 ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
1) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยานแวดล้อม

ชัดเจน และเพียงพอที่จะท าการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง  

2) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี            
ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่สุดแล้ว  

3) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่
ด าเนินการ หรือด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา  

4) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน  
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณา

หรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

3.1 ผังกระบวนการ  
 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

 

1 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2 นาที 

 
 

ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน
โรงพยาบาล 
พล 

2 

 
 

 
2 นาท ี

ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน 
 

 

  ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลพล  

  ลงทะเบียนรบั 
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บทท่ี 3 



3 

 
 
 

 
 

 
30 นาที 

 
ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน 

4 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

 
 
ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
30 นาที 

 
 
ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน 

 

 
   

   
 

 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

 

   

6 
 
 
 

 

   

7    

  คัดแยก/วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสดา้นทุจริตฯ  

และจัดท าหนังสือ 

   สรุปรายงานเสนอ

หัวหน้ากลุ่มงาน

บริหารทั่วไปและ

แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 

(ที่มีชื่อ/ที่อยู่/หนว่ยงาน 

ชัดเจน) กรณีไม่ระบุชื่อ 

แต่ร้องเรียนผ่านระบบ

ทางเว็บไซด์ สามารถ

ตรวจสอบสถานะได้ 

ลงนาม 

ไม่ลงนาม 

ก 

     รับรายงานผลการ

ด าเนินงานจากหน่วยงานที่

  ติดตามความก้าวหน้า

กับ หน่วยงานที่

     สรุปรายงานผลการด าเนินงานจาก           

            หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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8 

 

 

 
 
 

 

  

9 

 
 

 

   

10 

 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ  
(1) เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์รบัเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลพล ดังต่อไปนี้  
1. ตู้รับแสดงความคิดเห็น 

เสนอหัวหน้ากลุม่งานบริหารทั่วไป 

        จัดเก็บข้อมูลเพ่ือการประมวลผล 

                และสรุปวิเคราะห ์

    จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์

เสนอผู้บริหาร(รายเดือน)/รายปี) 
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2. จดหมาย/หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อร้องเรียน) 
3. บัตรสนเท่ห์  
4. เว็บไซต์โรงพยาบาลพล 

5. ตู้รับเรื่องร้องเรียน  

การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 

(2) เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบ   

(3) เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ  

(4) เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สรุปความเห็นเสนอถึงหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
พิจารณาลงนามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลพล 

(5) เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ด าเนินการ  
(5.1) จัดส่งหนังสือเรื่องร้องเรียน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  
(5.2) แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้น

ภายใน 15 วัน กรณรีะบุชื่อ  
 (6) เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  

(6.1) รับรายงานและติดตาม-ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(6.2) ติดตามความก้าวหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(7) เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สรุปรายงานจากผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  
(8) เสนอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และรายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลพล 
(9) เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน จัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการประมวลผล

และสรุปวิเคราะห์  
(10) เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์ จัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 

(รายเดือน/รายปี)  
(11) เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน จัดเก็บเรื่อง 

 

 

 

 

 

 
12 



 
  
 
 
 

4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   มาตรา 59    บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราว

ร้องทุกข์ และได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว  
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   

มาตรา 38  
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ)  
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546  
5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘  
6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 
   (กรณีลูกจ้างประจ า)  
9. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  
10. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (กรณีพนักงานราชการ)  
11. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552  
12. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556  
     (กรณีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)  
13. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541   

เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราว

ร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 



 

 

 

 

 

 

4.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง  
- เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

4.3 ระบบการติดตามและประเมินผล  
4.3.1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่ได้รับการด าเนินการภายใน 15 วันท าการ  
4.3.2 ระดับความส าเร็จของเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส    ได้รับการติดตามผลการด าเนินงาน

ในการแก้ไขปัญหา  
4.3.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
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