
 
 

 

 
คู่มอืปฏิบัตกิารรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลเชยีงม่วน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ค ำน ำ 
  คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้ จัดท าขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทาง  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง 

ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้น           

มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  โดยทางโรงพยาบาลเชียงม่วนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการและผู้มารับบริการต่อไป 

 

   

  โรงพยาบาลเชียงม่วน  อ าเภอเชียงม่วน 
จังหวัดพะเยา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

สำรบัญ 

 หัวข้อ หน้ำ 

 ๑. ค าจ ากัดความ ๑ 

 ๒. ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ๒ 

 ๓. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน ๓ 

 ๔. ขอบเขตและขั้นตอนการด าเนินการ ๓ 

 ๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๔ 

 ๖. ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ๕ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
1. ค าจ ากัดความ 

 เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเชียงม่วน เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยา
ข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของโรงพยาบาล   
เชียงม่วน การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ 

 การร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือ
ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ผ่านช่องทาง 4 ช่องทาง อันได้แก ่

 1.  ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังที่ตั้งโรงพยาบาลเชียงม่วนโดย 

  - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 

 2. เว็บไซต์โรงพยาบาลเชียงม่วน  “www.cmhos.net”  

 3. เฟสบุ๊คโรงพยาบาลเชียงม่วน 

 4. ตู้รับความคิดเห็นของโรงพยาบาลเชียงม่วน 

 การร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ข้าราชการพลเรือน
สามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระท าความผิดทางวินัย โดย
มีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้ก าหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัยและได้ก าหนดโทษไว้ ทั้งนี้ 
อาจเป็นทั้งเรื่องเก่ียวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว 

 ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีสิทธิเสนอค า
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อโรงพยาบาลแพร่ได้ 

 หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง  “ศูนย์สันติวิธี โรงพยาบาลเชียงม่วน” และคณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  โรงพยาบาลปง 

 หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
โรงพยาบาลเชียงม่วน  และ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงม่วน 

 การด าเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไขหรือได้
ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อที่อยู่ชัดเจน 
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2. ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 2.1 ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
1) การบริหารจัดการ การที่ส่วนราชการด าเนินการด้านการ 

บริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเป็น
ธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการ และประโยชน
ระยะยาวของราชการที่จะได้รับประกอบกัน 

1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณ  
ร้องเรียนโดยกล่าวหาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีพฤติกรรมส่อในทางไม่สุจริตหลาย
ประการ 
2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดยกล่าวหา
ว่าผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมีพฤติกรรม
ส่อในทางไม่โปร่งใสหลายประการ 
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดย 
กล่าวหาว่าผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเลื่อน 
ต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ 
และการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม 

2) วินัยข้าราชการ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์ 
ขึ้นมาเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการ 
ปฏิบัติหน้าที่ และก าหนดแบบแผนความ
ประพฤติของข้าราชการ เพื่อให้ 
ข้าราชการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โดยก าหนดให้ข้าราชการ
วางตัวให้ถูกต้อง และเหมาะสมตาม พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการก าหนดไว้ 

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วยวินัย
ข้าราชการตามที่กฎหมายก าหนด 
ฯลฯ 

3) ค่าตอบแทน การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์ เพ่ือการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ และ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือ
ต่างหน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ ไปในทางมิชอบหรือมีการทุจริต 

1. การเบิกจ่ายเงิน พตส. 
2. ค่าตอบแทนไม่ทาเวชปฏิบัติ 
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
4. ค่าตอบแทน อสม. 
5. ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน
ในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ 
ฯลฯ 

4) ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่/ 
หน่วยงานของรัฐ 

การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของ 
หน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือ 
หน่วยงานเกี่ยวกับการกระท าการใดๆ 
ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียนหรือโรงพยาบาล   

ปฏิบัติการใดท่ีส่อไปในทางทุจริต ประพฤติ  
มิชอบ 
 
 
 



 
 

เชียงม่วน  
๒ 

 2.2  หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2.2.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
   1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน 

  2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
   3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูลข้อเท็จจริง 
หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการสืบสวน/
สอบสวนได ้
   4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
  2.2.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหาย
ต่อเจ้าหน้าทีห่รือโรงพยาบาลเชียงม่วน หรือบุคคลภายนอก 
  2.2.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 
ของเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลเชียงม่วน 
  2.2.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้  ใน
การด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บเป็นฐานข้อมูล 
  2.2.6 ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1)  ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยานแวดล้อม
ชัดเจน และเพียงพอที่จะทาการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2551 
จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
   2)  ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี  ค าพิพากษา
หรือค าสั่งที่สุดแล้ว 
   3) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง หรือ
องค์กรอิสระท่ีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ด าเนินการ หรือด าเนินการ
แล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน 
   4) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกันนอกเหนือจาก
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงม่วนว่า จะรับไว้พิจารณาหรือไม่    
เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี
3. ขอบเขตและข้ันตอนการด าเนินการ 
 3.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากงานนิติการ รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ จากช่องทางการ
ร้องเรียนของงานนิติการ โรงพยาบาลเชียงม่วน 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

 1.  ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังที่ตั้งโรงพยาบาลเชียงม่วนโดย 

  - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 

 2. เว็บไซต์โรงพยาบาลเชียงม่วน  “www.cmhos.net”  

 3. เฟสบุ๊คโรงพยาบาลเชียงม่วน 

 4. ตู้รับความคิดเห็นของโรงพยาบาลเชียงม่วน 
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 ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมรับเรื่องร้องเรียน คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน พิจารณาสั่ง
การ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการหรือมอบหมายให้งานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเชียงม่วน  แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวน แล้วรายงานผลให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน  พิจารณาสั่ง
การ และแจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน  15วัน รับรายงานและ
ติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เสนอผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลเชียงม่วน เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ จัดท ารายงานสรุปผล
การวิเคราะห์เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน (รายเดือน/รายปี) แล้ว  เลขาฯคณะกรรมการบริหารจัดการ   
ความเสี่ยง เก็บเรื่อง 
 3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  (1)  ศูนย์สันติวิธี ,  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือ  งานธุรการ  รับเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของโรงพยาบาลเชียงม่วน 4 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

 1.  ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังที่ตั้งโรงพยาบาลเชียงม่วนโดย 

  - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 

 2. เว็บไซต์โรงพยาบาลเชียงม่วน  “www.cmhos.net”  

 3. เฟสบุ๊คโรงพยาบาลเชียงม่วน 

 4. ตู้รับความคิดเห็นของโรงพยาบาลเชียงม่วน 
  (2) งานธุรการ ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน 
  (3) งานธุรการ คัดแยกหนังสือส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ 
  (4) คณะกรรมกรรการบริหาจัดการความเสี่ยง สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลเชียงม่วน พิจารณาลงนาม 
  (5) งานการเจ้าหน้าที่  ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียน 
  (6) คณะกรรมกรรการบริหาจัดการความเสี่ยง สรุปแจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน 
ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน   
  (7) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (8) งานการเจ้าหน้าที่ เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน 
  (9)  งานการเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน  
เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ 
  (10) งานการเจ้าหน้าที่  จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี) 
  (11) งานการเจ้าหน้าที่ จัดเก็บเรื่อง 
 
 



 
 

 
๔  



 
 

3.๓  ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
ล าดับ กระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. 

 
(1) งานธุรการ/งานการเจ้าหนา้ที่/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง รับเรื่อง

ร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

2 นาท ี
งานธุรการ/

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2. 
 

(2) ลงทะเบียนรับในสมดุคุมเรื่องร้องเรียน 
 

2 นาท ี
งานธุรการ/

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

3. 

 
(3) คัดแยก/วเิคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านทุจริต 

น าเสนอให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน 
 

30 นาท ี งานธุรการ 

4. 
 

(4) ผู้อ านวยการพิจารณาสั่งการ 
 

 
งานธุรการ/

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

5. 

 
(5.1) แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  5.2 แจ้งผู้ร้องเรยีน/แจ้งเบาะแส 

หรือด าเนินการตามข้อสั่งการ  (กรณีมีชื่อที่อยู่ชัดเจน) 
      

30 นาท ี
งานธุรการ/

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

6. 

 
6.1 รับรายงานผลการด าเนินงาน 6.2  ตดิตามความก้าวหน้า 
      จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

7-15 วัน 
คณะกรรมการ
บริหารจดัการ

ความเสีย่ง 

7. 
 

(7) สรุปรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

1 วัน 
คณะกรรมการ
บริหารจดัการ

ความเสีย่ง 

8. 
 

(8) เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงม่วนพิจารณา 
 

1 วัน 
คณะกรรมการ
บริหารจดัการ

ความเสีย่ง 

9. 

 
(9) เก็บข้อมูลในสมุดคมุเรื่องร้องเรียนเพื่อการสรุปวิเคราะห ์

 
 

30 นาท ี
งานธุรการ/

งานการ
เจ้าหน้าท่ี/RM 

10 
(10) จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห ์

เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน (รายเดือน/รายปี) 
 

1-3 วัน 
คณะกรรมการ
บริหารจดัการ

ความเสีย่ง 

11. 

 
(11) งานธุรการ/งานการเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการบริหารจัดการ  ความเสีย่ง  

เก็บเรื่อง 
 
 

1 วัน 
งานธุรการ/

งานการ
เจ้าหน้าท่ี/RM 



 
 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


