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คู่มือปฏิบัติงาน 
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
1. ค าจ ากัดความ 
    เรื่องร้องเรียน 
 หมายถึง  ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ที่
เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหนองขาหย่าง  เช่นการประพฤติชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ
จรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
โรงพยาบาลหนองขาหย่าง การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้าง  ข้อเสนอแนะหรือ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ  
 
 การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 หมายถึงการร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายที่
ก าหนด สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังที่ตั้งของโรงพยาบาลหนองขาหย่างดดยผ่านช่องทางได้แก 
1. โทรศัพท์หมายเลข  056-597086 
2. ยื่นหนังสือร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ 
3. หนังสือหรือจดหมาย 
4. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง  ( http://www.nongkhayanghospital.go.th/) 
5. หน่วยงานราชการอ่ืน  เชน่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
 
การร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต 
 หมายถึงการร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญลูกจ้างประจ า
พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกระท าผิดทางวินัยโดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่
เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบได้ก าหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัยและได้ก าหนดโทษไว้ทั้งนี้อาจจะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว 
 
ผู้ร้องเรียนแจ้งเบาะแส 
 หมายถึงผู้พบเห็นการกระท าอันไม่ชอบด้านการทุจริตคอรัปชั่น มีสิทธิ์เสนอค าร้องเรียนแจ้งเบาะแส
ต่อโรงพยาบาลบางกรวยได้ 
 
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด าเนินเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส 
 คือทีมคณะท างานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
 
การด าเนินการ 
 หมายถึง  การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไข หรือได้ข้อสรุป
เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีท่ีมีผู้ร้องเรียนกรณีท่ีร้องเรียนแจ้งที่อยู่ชัดเจน 
 
 

http://www.nongkhayanghospital.go.th/


2. ประเภทเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส 
ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 

1. การบริหารจัดการ 
 

การที่ส่วนราชการด าเนินการด้านการ
บริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใสและเป็น
ธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์ และผลเสีย
ทางสังคมภาระประชาชน คุณภาพวัตถุที่จะ
ด าเนินการ และประโยชน์ระยะยาวของ
ราชการที่จะได้รับประกอบกัน 
 

1. การบริหารทั่วไปและงบประมาณ
ร้องเรียนโดยกล่าวหาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน มีพฤติกรรมส่อในทางไม่
สุจริตหลายประการ 
2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมี
พฤติกรรมในทางไม่โปร่งใสหลายประการ 
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่า ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเลื่อน
ต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ
และการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม 

2.วินัยข้าราชการ กฎระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์ขึ้นมา
กรอบควบคุมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
และก าหนดแบบแผนความประพฤติของ
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการประพฤติ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยก าหนดให้ข้าราชการวางตัว
ให้ถูกต้องและเหมาะสมตาม พรบ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551 และ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการก าหนดไว้ 

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วย
วินัยข้าราชการตามที่กฎหมายก าหนด 

3. ค่าตอบแทน การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์เพ่ือการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ 
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ 
หรือต่างหน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการไปในทางมิชอบหรือมีการ
ทุจริต 

1. การเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส 
2. ค่าตอบแทนไม่ทันเวรปฏิบัติ 
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

4.ขัดแย้งกับ
เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน
ของรัฐ 

การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของ
หน่วยงานร้องเรียนเจ้าหน้าที่ หรือ
หน่วยงานเกี่ยวกับการกระท าใดๆ ที่มีผล
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งต่อ
ผู้ร้องเรียน หรือโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 

ปฏิบัติการใดท่ีส่อไปในทางทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 
 



2.2 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.2.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพประกอบไปด้วย 
 1. ชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแสมีความชัดเจน 
 2. วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 3. ข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูลข้อเท็จจริง
หรือที่ช่องทางเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการ
สืบสวน/สอบสวนได้ 
 4. ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
2.2.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ ไม่ได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อ
เจ้าหน้าที่หรือโรงพยาบาลหนองขาหย่าง หรือบุคคลภายนอก 
2.2.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
2.2.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ในการ
ด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวนให้ยุตเิรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูลและเก็บฐานข้อมูล 
2.2.5 ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1. ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยานแวดล้อมชัดเจน 
และเพียงพอที่จะท าการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นเฉพาะเรื่อง 
 2. ค าร้องเรียน/เบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วหรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ที่สุดแล้ว 
 3. ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ
องค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม้ด าเนินการ หรือ
ด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
 4.  ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เกิดขึ้นจากการโต้แย้งสิทธิ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่างว่า
จะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนผังการปฏิบัติงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนผังการปฏิบัติงาน 
ศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 

ศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ร้องเรียนเรื่องทั่วไป 

ยุต ิ
เรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ทราบ 

 

ไม่ยุติ 
แจ้งผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ทราบ 

 

สิ้นสุดการด าเนินงาน 
รายงานผล 

 

ประสานงานขอความร่วมมือจาก 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/ 

ที่ว่าอ าเภอเมืองอุทัยธานี/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหต ุ: ศนูย์รับเร่ืองราวร้องเรียน ร้องทกุข์  

เร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์
จากทุกช่องทาง 

เจ้าหน้าทีป่ระจ าศูนย ์
น.ส. กศมา  เหล่าเมือง 
-ลงทะเบียนรับ/ส่ง จ าแนกเรื่อง 
-ติดตามผลการจัดการทุก 7 วัน 
-แจ้งกลับ ผู้ร้อง เมื่อเร่ิมด าเนินการ/ยุติเรื่อง 
-รายงานศูนย์ฯ เขตบริการสุขภาพที ่3 

จ าแนกเรื่อง 

-ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของหน่วยงานอื่น 
-ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุทยัธาน ี
-ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของ สสจ.อุทัยธาน ี
-Email : nongkhayang_11224@hotmail.com 
-โทรศัพท์ หมายเลข 0-5659-7086-ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
41/1 ม.5 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 
61130 
 



 

แผนผังการปฏิบัติงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ยุต ิ
เรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ทราบ 

 

ไม่ยุติ 
แจ้งผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ทราบ 

 

สิ้นสุดการด าเนินงาน 
รายงานผล 

 

ประสานงานขอความร่วมมือจาก 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/ 

ที่ว่าอ าเภอเมืองอุทัยธานี/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหต ุ: ศนูย์รับเร่ืองราวร้องเรียน ร้องทกุข์  

เร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์
จากทุกช่องทาง 

เจ้าหน้าทีป่ระจ าศูนย ์
น.ส. กศมา  เหล่าเมือง 
-ลงทะเบียนรับ/ส่ง จ าแนกเรื่อง 
-ติดตามผลการจัดการทุก 7 วัน 
-แจ้งกลับ ผู้ร้อง เมื่อเร่ิมด าเนินการ/ยุติเรื่อง 
-รายงานศูนย์ฯ เขตบริการสุขภาพที ่3 

จ าแนกเรื่อง 

-ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของหน่วยงานอื่น 
-ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุทยัธาน ี
-ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของ สสจ.อุทัยธาน ี
-Email : nongkhayang_11224@hotmail.com 
-โทรศัพท์ หมายเลข 0-5659-7086-ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 
41/1 ม.5 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 
61130 
 

แผนผังการปฏิบัติงาน 
ศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 



แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ่านเว็บไซต์ของหน ่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค  

ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร ื่อง แนวทางการเผยแพร ่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบร ิหารส่วนภูมิภาค ส าน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 

แบบฟอร ์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผา่นเว็บไซตโ์รงพยาบาลหนองขาหย่าง 

 
ช่ือหน่วยงาน  :  กลุ่มงานประกันสขุภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
วัน/เดือน/ป ี   :  10  มีนาคม  2564 
หวัข ้อ :   EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และ ช่องทางการร้องเรียน 

รายละเอยีดข้อม ูล  (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :  
EB10  หัวข้อ  10.1  คู่มือการด าเนินงานเร่ืองร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มี

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
  

EB10  หัวข้อ  10.2  คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

EB10  หัวข้อ  10.3. บันทึกข้อความ และ รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 
วัน 1 ชุด (รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน) 

EB10  หัวข้อ  10.4  หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานก าหนดตามความเหมาะสม 

EB10  หัวข้อ  10.5    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

Link ภายนอก   : ไม ่ม ี
หมายเหต ุ  :  .................................................................................................................................................... 
 

 
                 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อม ูล                                             ผู้อน ุม ัติรับรอง 
 
 
                (นางสาวกศมา  เหลา่เมือง)                                    (นายธีร์สุทธิ  ปีตวิบลเสถยีร) 
          ต าแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง 

       วันที ่  เด ือน ธันวาคม พ.ศ. 2563                               วันท่ี 9  เด ือน ธันวาคม พ.ศ. 2563            

   
 

ผู้ร ับผ ิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นายธีรพงษ์   ภาริดผล) 

ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน 

 วันท่ี 9  เด ือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563            

 
 

http://nongkhayanghospital.go.th/newsfiles/120321123455.pdf
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