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ค าน า 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น 

แนวทางการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลสันป่าตอง ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จนได้ข้อยุติให้มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จึงจ าเป็นต้องมี
กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
              โรงพยาบาลสันป่าตอง 
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คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องรอ้งเรียน 
การทุจริตและประพฤติมชิอบโรงพยาบาลสันป่าตอง 

๑. หลกัการและเหต ุผล  
 โรงพยาบาลสันป่าตอง เห็นความส าคัญของการปลูกจิตส านึกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ และหน่วยงานในสังกัดตระหนักถึงผลร้ายที่เกิดข้ึนจากการทุจริต แล้วท าให้ความไม่ไว้วางใจ ไม่ร่วม
แรงร่วมใจในการท างานเพื่อส่วนรวม และท าให้เกิดความขัดแย้ง ในองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ 
และประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรม และตรวจสอบได้ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มารับ
บริการ ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และมีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ท าให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

 

  โรงพยาบาลสันป่าตอง จึงได้จัดให้มีศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องเรียน  ร้องทุกข์ เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่ได้รับความเดือดร้อน หรือต้องการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
พฤติการณ์การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ โดยรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ดังกล่าว ตลอดจนประสานงาน ใน
การให้ข้อมูลของทางหน่วยงาน และติดตามเร่งรัดด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการที่มีความล่าช้า ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

๒. การจัดต ั้งศ ูนย  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข   
 
 โรงพยาบาลสันป่าตอง ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพ่ือให้เป็นหน่วยบริการให้แก่
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัด ที่
ไม่ได้รับความสะดวกจากการรับบริการ และมีความประสงค์จะร้องเรียน ร้องทุกข์ รวมทั้งกรณีที่ประชาชน
หรือผู้รับบริการที่มาติดต่อ สอบถาม ขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับภารกิจของโรงพยาบาลสันป่าตอง รวมทั้ง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

๓. สถานท ี่ตั้ง 
 ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  เพ่ือให้ผู้มารับบริการ หรือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 
ต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือต้องการแจ้งเบาะแสความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน หรือหน่วยบริการ รวมทั้งผู้รับบริการที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการรับบริการ และมีความประสงค์        
จะร้องเรียน ร้องทุกข์ ต้ังอยู่ ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลสันป่าตอง ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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๔. หน้าท ี่ความรับผิดชอบ 
 



 
 

 โรงพยาบาลสันป่าตอง ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อยู่ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
โรงพยาบาลสันป่าตอง ต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่รับเรื่องราว ร้องเรียน  ร้องทุกข์ หรือร้อง
ขอความเป็นธรรม รวมทั้งขอความช่วยเหลือมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัด ที่มีพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันป่าตอง เพื่อน าข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ไปด าเนินการต่อ เช่น ตรวจสอบ หรือ
สืบสวน สอบสวนเบื้องต้น แล้วรายงานข้อเท็จจริงให้ผู ้บริหารของหน่วยงาน ทราบ เพื่อท าการการ
ปรับปรุงหน่วยบริการ หรือปรับปรุงการให้บริการ การแก้ไขปัญหา การลดขั้นตอนการให้บริการของแต่ละ
หน่วยบริการที่ไม่จ าเป็น เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวก และความรวดเร็วแก่ประชาชนที่มารับ
บริการ 
๕. วัตถุประสงค  
                       โรงพยาบาลสันป่าตอง ตระหนัก และให้ความส าคัญเกี่ยวกับการบริการจัดการข้อร้องเรียน   
ร้องทุกข ์และการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน โดยจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ และก าหนดให้มีขั้นตอน กระบวนการด าเนินการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการ มีความมั่นใจ ว่ามีขั้นตอนการด าเนินการ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน รวมทั้งมีการปฏิบัติ
ตามข้อก าหนด ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ดังกล่าว เพื่อบริการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดเชียงใหม่    
๖. ขอบเขต 
                คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลสันป่าตอง  ได้
ก าหนดให้มีรายละเอียดครอบคลุม ตั้งแต่แรกรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งเบาะแส จากประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อน หรือต้องการให้ข้อมูล และการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยมีการรายงาน
เสนอผู้บังคับบัญชาสั่งให้มีการตรวจสอบ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน สอบสวน และด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง การรายงานผลการตรวจสอบ และการด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมายกับ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบ การประสานผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัด เพื่อด าเนินการตาม
ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยให้มีการแก้ไข ปรับปรุง การให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการ และรายงานผล
การจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน   
7. ค าจ ากัดความ 

    เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลสันป่าตอง เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
และจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ของโรงพยาบาลแพร่ การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ข้อเสนอแนะ และ/หรือ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ 

 

 การร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ                
มิชอบ เพื่อด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ผ่านช่องทาง 2 ทาง อันได้แก ่

 1.  ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังที่ตั้งโรงพยาบาลสันป่าตอง โดย 
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  - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  
  - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 

 2. เว็บไซต์โรงพยาบาลสันป่าตอง http://www.sanpatonghospital.go.th 

 การร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระท าความผิด
ทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้ก าหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัยและ
ได้ก าหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่องเก่ียวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว 

 ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีสิทธิเสนอ
ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อโรงพยาบาลสันป่าตองได ้

 หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลสันป่า
ตอง 

 หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสในสังกัด โรงพยาบาลสันป่าตอง 

 การด าเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไข
หรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อที่อยู่ชัดเจน 

 
8. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น . 
 
9. ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 9.1 ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เปน็รูปธรรม 
1) การบริหารจัดการ การที่สวนราชการด าเนินการดา้นการ 

บริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเป็น
ธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสีย
ทางสงัคม ภาระต่อประชาชน คณุภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการ และประโยชน
ระยะยาวของราชการที่จะได้รับประกอบกัน 

1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณ  
ร้องเรียนโดยกล่าวหาผูบ้ริหาร เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีพฤติกรรมส่อในทางไมสุ่จริต
หลายประการ 
2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมี
พฤติกรรมส่อในทางไม่โปร่งใสหลายประการ 
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดย 
กล่าวหาว่าผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเก่ียวกับการแต่งตัง้ การเลื่อน 
ต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ 
และการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม 

2) วินัยข้าราชการ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์ 
ขึ้นมาเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ และก าหนดแบบแผนความ
ประพฤติของข้าราชการ เพื่อให้ 

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วย
วินัยข้าราชการตามที่กฎหมายก าหนด 
ฯลฯ 

http://www.sanpatonghospital.go.th/


 
 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เปน็รูปธรรม 
ข้าราชการประพฤติปฏิบตัิหน้าที่ราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก าหนดให้
ข้าราชการวางตัวให้ถูกต้อง และเหมาะสม
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการก าหนดไว ้

3) ค่าตอบแทน การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์ เพื่อการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหนา้ที่ทีป่ฏิบัติงานใน
หน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ และ
เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัตงิานนอกหน่วยบริการ หรือ
ต่างหน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ ไปในทางมิชอบหรือมีการทุจริต 

1. การเบิกจ่ายเงิน พตส. 
2. ค่าตอบแทนไมท่าเวชปฏิบัติ 
3. ค่าตอบแทนปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 
4. ค่าตอบแทน อสม. 
5. ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลา
ราชการฯลฯ 

4) ขัดแย้งกับ
เจ้าหน้าที่/ 
หน่วยงานของรัฐ 

การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของ 
หน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือ 
หน่วยงานเกี่ยวกับการกระท าการใดๆ 
ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียนหรือโรงพยาบาล
แพร ่

ปฏิบัติการใดที่ส่อไปในทางทุจริต ประพฤติ 
มิชอบ 

  
 9.2  หลักเกณฑ ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  9.2.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
   1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน 

  2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
   3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 
   4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
       9.2.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว
ที่เสียหายต่อเจ้าหน้าทีห่รือโรงพยาบาลสันป่าตอง หรือบุคคลภายนอก 
  9.2.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสันป่าตอง 
  9.2.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ ในการด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล 
และเก็บเป็นฐานข้อมูล 
  9.2.6 ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1)  ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยาน
แวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะทาการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
22 ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
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   2)  ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี                
ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่สุดแล้ว 
   3) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ด าเนินการ 
หรือด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้อ านวยการโรงพยาบาลแพร่ 
   4) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันป่าตองว่า จะ
รับไว้พิจารณาหรือไม ่เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี
 

10. ขอบเขตและข้ันตอนการด าเนินการ 
 10.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ 
จากช่องทางการร้องเรียน ของโรงพยาบาลสันป่าตอง 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
  1.  ยื่นเรื่องร้องร้องเรียนมายังที่ตั้งของโรงพยาบาลแพร่ โดย 
   - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
   - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  2. เว็บไซต์โรงพยาบาลสันป่าตอง “รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ” 
www.sansaihospital.com 
  3. ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมรับเรื่องร้องเรียน คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสันป่าตอง พิจารณาสั่งการ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการหรือมอบหมายให้งานการ
เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวน แล้วรายงานผล
ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันป่าตองพิจารณาสั่งการ และแจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/
หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15วัน รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง เก็บข้อมูลใน
สมุดคุมเรื่องร้องเรียน เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง (6 เดือน/12 เดือน)  
 

 10.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  (1) เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานบริหาร รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ 
จากช่องทางการร้องเรียนของโรงพยาบาลสันป่าตอง 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
   1.  ยื่นเรื่องร้องเรียนถึงโรงพยาบาลสันป่าตอง โดย 
    - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
    - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
   2. เว็บไซต์โรงพยาบาลสันป่าตอง 
  (2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน 
  (3) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติชอบ ส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือรับทราบ 
  (4) หัวหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสันป่าตอง พิจารณาลงนาม 
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  (5) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ หรือเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน 
  (6) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) 
ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน   
  (7) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (8) หัวหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง 
  (9) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน เพ่ือการประมวลผลและสรุป
วิเคราะห์ 
  (10) จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี) 
  (11) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ จัดเก็บเรื่อง 
 
  



 
 

 3.2  ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ล าดับ กระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. 

 
(1) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ รับเรื่องร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

2 นาที 
เจ้าหน้าท่ีศูนยร์ับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

2. 
 

(2) ลงทะเบียนรับในสมดุคุมเรื่องร้องเรียน 
 

2 นาที 
เจ้าหน้าท่ีศูนยร์ับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

3. 

 
(3) คัดแยก/วเิคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านทุจริต 

น าเสนอให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง 
 

30 นาท ี
เจ้าหน้าท่ีศูนยร์ับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

4. 

 
(4) ผู้อ านวยการพิจารณาสั่งการ 

 
 

 
เจ้าหน้าท่ีศูนยร์ับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

5. 
(5.1) แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  5.2 แจ้งผู้ร้องเรยีน/แจ้งเบาะ 

หรือด าเนินการตามข้อสั่งการ   (กรณีมีชื่อที่อยู่ชัดเจน) 
      

30 นาท ี
เจ้าหน้าท่ีศูนยร์ับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

6. 

 
6.1 รับรายงานผลการด าเนินงาน          6.2  ติดตามความก้าวหนา้ 
      จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

7-15 วัน 
เจ้าหน้าท่ีศูนยร์ับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

7. 
 

(7) สรุปรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

1 วัน 
เจ้าหน้าท่ีศูนยร์ับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

8. 
 

(8) เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันป่าตองพิจารณา 
 

1 วัน 
เจ้าหน้าท่ีศูนยร์ับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

9. 
 

(9) เก็บข้อมูลในสมุดคมุเรื่องร้องเรียนเพื่อการสรุปวิเคราะห ์
 

30 นาท ี
เจ้าหน้าท่ีศูนยร์ับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

10 

 
(10) จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห ์

เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง (รายเดือน/รายปี) 
 

1-3 วัน 
เจ้าหน้าท่ีศูนยร์ับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

11. 

 
(11) เก็บเรื่อง 

 
 

1 วัน 
เจ้าหน้าท่ีศูนยร์ับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

                                           ลงนาม              

                                                                                      (นายวิรัช กลิ่นบัวแย้ม)                                                                                                                     
                                                                                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง 
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