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คู่มือปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 



ค ำน ำ 
 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโรงพยาบาลขุนตาล 
จัดทาขึ้น เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านศูนย์รับ 
เรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลขุนตาล ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน โดยร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒนา นากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่ 
วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมี 
หน้าที่สาคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

โรงพยาบาลขุนตาลได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการ 
จัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลขุนตาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวน การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็น 
ประโยชน์สาหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนาไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
 

คณะกรรมการประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
                                                                       โรงพยาบาลขุนตาล 



 
 

สารบัญ 
  เน้ือหา        
หลักการและเหตุผล         
วัตถุประสงค์          
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
การรบัและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ  
ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 
การรบัและตรวจสอบข้อร้องเรียน 
แผนผังกระบวนการท างานของระบบจัดการผู้รอ้งยื่นเรื่องรอ้งเรียน 
ภาคผนวก 
แบบฟอร์มรับแจ้งเหตุการณ์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง) 
แบบฟอร์มรับแจ้งเหตุการณ์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (โทรศัพท์) 
แบบฟอร์มแจ้งการร้องเรียน/รอ้งทกุข์ 
แบบฟอร์มแจ้งผลการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน รอ้งทุกข์ 
โรงพยาบาลขุนตาล 

หลักการและเหตผุล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัตริาชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเกิดความผาสกุและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่องานบรกิารที่มีประสิทธิภายและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีข้ันตอนปฏิบัตงิาน
เกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีประเมินผลการให้บริการอย่างสม ่าเสมอ ภายใต้การ
อภิบาลระบบการรับเรือ่งราว ร้องทุกข์ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของ
ระบบอย่างสูงสุดและยัง่ยืนต่อไป 
 
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์  
 เพื่อใหก้ารบรหิารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บรสิุทธ์ิ ยุติธรรม ควบคู่กับการ
พัฒนาบ าบัดทุกข์ บ ารงุสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสบผลส าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจง้เบาะแส
การทจุริต หรือไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลขุนตาล จึงได้
จัดต้ังศูนย์รบัเรื่องราว ร้องทกุข์ข้ึน ซึ่งในกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราว
ไว้เป็นความลับและปกปิดช่ือผูร้้องเรียน เพื่อมิให้ผูร้้องเรียนได้รับผลกระทบและไดร้ับความเดือดร้อน
จากการร้องเรียน 
 
สถานท่ีตั้ง  
 ตั้งอยู่ที่ ๒๐๘ หมู่ ๑๐ โรงพยาบาลขุนตาล  ต าบลยางฮอม  อ าเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  
57๓๔0 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 เป็นศูนย์กลางในการรบัเรื่องร้อง/ร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รบั
เรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 
 

วัตถุประสงค์ 



1.  เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง 
การด าเนินงานให้เกิดรปูธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรือ่งรอ้งเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มั่นในว่ากระบวนการจัดเรื่องรอ้งเรียน/แจง้เบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัตงิานตามขั้นตอน ที่สอบคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องร้องเรียน/รอ้งทกุข์ อย่างครบถ้วนและมีประสทิธิภาพ 

3. เพื่อเปน็แนวทางในการเจรจาต่อรองไกลเ่กลี่ย เพื่อป้องกนัการฟ้องร้อง 
4. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ใหใ้ส่ใจ ทบทวนข้อร้องเรียน 

 
บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการ

ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทจุริตในองค์กร รวมทั้งบรูณาการเช่ือมโยง
กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 

1. เสนอแนะแกห่ัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัตงิาน การป้องกันและปราบปรามการทจุริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ใหส้อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปราม
การทจุริต และนโยบายของรัฐบาลทีเ่กี่ยวข้อง 

2. ประสาน เร่งรัดและก ากบัใหห้น่วยงานในส ากัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

3. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อรอ้งเรียนการทจุริต การปฏิบัตหิรือการละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่ โดย
มิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 

4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน 
5. ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและการปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

และการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกัน และปราบปรามการทจุริตและ

ประพฤติมิชอบและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
7 .ปฏิบัติงานสนบัสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รบัมอบหมาย 
 
 
 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ  
ในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ฯ ต้องด าเนินการรบัและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายัง

ศูนย์ฯจากช่องทาง ต่าง ๆ ดังนี้  



1.ร้องเรียนด้วยตนเอง 
2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต ์
3. ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย ์
4. ร้องเรียนทาง Facebook 
5. สายตรงผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. เจ้าหน้าที่ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รพ.ขุนตาล รบัเรือ่งร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทจุริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 3 ช่องทาง 
 2. เจ้าหน้าที่ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสอื วิเคราะห์เนือ้หา ของเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
 3. เจ้าหน้าที่ศูนยป์ฏิบัติงานต่อต้านการทจุริต สรุปความเหน็เสนอและจัดท าหนงัสือถึง
ผู้บังคับบญัชาเหนือข้ึนไป ทราบและพจิารณา 
 4. เจ้าหน้าที่ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องใหห้นว่ยงานที่เกี่ยวข้องเดินทาง/ตอบ
ข้อซักถาม ช้ีแจงข้อเท็จจรงิ  
 5. เจ้าหน้าที่ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทกุข์ เพื่อทราบเบื้องต้น
ภายใน 15 วัน 
 6. เจ้าหน้าที่ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานการจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
 7. เจ้าหน้าที่ศูนยป์ฏิบัติการต่อด้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการ
ประมวลผลและสรุปวิเคราะหเ์สนอผูบ้รหิาร 
 8. เจ้าหน้าที่ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเกบ็เรื่อง 
 
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
 ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อรอ้งเรียน/แจง้เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามก าหนด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



ช่องทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับ
ข้อร้องเรียน เพ่ือประสาน

หาทางแก้ไข 

หมายเหต ุ

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งทีมผีู้ร้องเรียน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต ์ ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย ์ ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนทาง Facebook ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงานในโรงพยาบาลขุนตาล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 
ส าหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลขุนตาล 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่อยงานโรงพยาบาลขุนตาล 
ชื่อหน่วยงาน..................งานพัสดุ........กลุ่มบริหารงานทั่วไป...................................................  
วัน/เดือน/ปี............2...........เดือน................ธันวาคม............... พ.ศ...............2564..............................           
หัวข้อ  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นปัจจุบัน คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
Link ภายนอก http://kthos.moph.go.th/kth36/index.php/ita/ita-65 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ............................................
............................................................. ...................................................................................... ...................... 
 
                        
                       ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                        ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                      ( นางสาวอุษมา  ทะทา )                                    (นางปาลิกา อ่อนค าเหลือง ) 
                     ต าแหน่ง....นักวิชาการพัสดุ                          ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
             วัน...2...เดือน..ธันวาคม...พ.ศ....2564                       วัน...2...เดือน..ธันวาคม...พ.ศ....2564          
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้น 

 
 

                                                   (นางสาวอุษมา  ทะทา)       
ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ                    

    วัน...2...เดือน..ธันวาคม...พ.ศ....2564           
 


