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-1บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได
กำหนดแนวทางปฏิบ ั ติ ร าชการมุ งให เกิ ดประโยชนส ุขแก ป ระชาชน โดยยึ ด ประชาชนเปน ศูน ยกลางเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการ
บริการใหบริการประชาชนไดรับอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และระเบียบสำนัก
นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการจัดการเรื่ องราวรองทุกข พ.ศ.2552 ไดกำหนดหลักเกณฑ มาตรฐานในการ
ดำเนินการเรื่องราว/รองทุกข ใหทุกสวนราชการมีหลักปฏิบัติในการดำเนินการ เรื่องราวรองทุกขเปนไปใน
แนวทางเดียวกันเวนแต การจัดการเรื่องราวรองทุกขที่ตองดำเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการทางกฎอื่น
โรงพยาบาลขนอม เปนหนวยงานหนึ่งที่ตองแกไขปญหาตามขอรองเรียน/รองทุกข ของ
ประชาชนในเขตพื้นที่จึงใหความสำคัญกับกระบวนการและบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการจัดการเรื่องราว
รองทุกขภายใตหลักนิติธรรมความเสมอภาพ ลดผลกระทบที่จะเกิดแกผูมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมได
อยางมีคุณภาพ จึงไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข โรงพยาบาลขนอม
และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนสำหรับหนวยงานและบุคลากรผูปฏิบัติงานที่จะนำไปเปนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข
1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรผูเกี่ยวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนำไปเปนกรอบแนวทาง
การดำเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการดำเนินงานดานการรับเรื่องรองเรียนและจัดการขอรองเรียน ของโรงพยาบาล
ขนอมมีขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกำหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอ
รองเรียนที่กำหนดไวอยางสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ
4. เพื ่ อเผยแพร ให ก ั บ ผู ร ับ บริก ารและผู มีส ว นไดส ว นเสี ย ของโรงพยาบาลขนอมทราบ
กระบวนการทำงาน
1.3 บทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ
1. รั บ เรื ่ องร องเรี ย น/รองทุกข ตรวจสอบ แกไขปญ หา ชี้แจงขอเท็จ จริงเกี่ย วกับ เรื่ อ ง
รองเรียน/รองทุกข
2. ดำเนินการประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกขใหผูบังคับบัญชาทราบ
4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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ระบบการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.1 บทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ
1. รั บ เรื ่ องร องเรี ย น/รองทุกข ตรวจสอบ แกไขปญ หา ชี้แจงขอเท็จ จริงเกี่ย วกับ เรื่ อ ง
รองเรียน/รองทุกข
2. ดำเนินการประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกขใหผูบังคับบัญชาทราบ
4. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2.2 คำจำกัดความ
สวนราชการ หมายถึง สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกำกับของราชการ
ผูบริหาร หมายถึง ผูที่มีอำนาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนตาง ๆ เพื่อใหเรื่องรองเรียน /
แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบไดรับการแกไขและ/หรือเปนที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนา
ระบบรองเรียนแจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหเกิดประโยชนสูงสุด
เรื่องรองเรียน หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ของ
เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับกระทรวงสาธารณสุข เชน การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน และจรรยาขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจาง ในสวนราชการของกระทรวงสาธารณสุข การบรรจุแตงตั้งขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง
ขอเสนอแนะ และ/หรือขอคิดเห็นตางๆ
การรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง การรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพื่อดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ผานชองทางอันไดแก 3 ชองทาง ประกอบดวย ชองทางที่ 1
รองเรียนโดยตรง ณ โรงพยาบาลขนอม ผานตูรับความคิดเห็น จดหมายทางไปรษณียหรือยื่นโดยตรง ชองทางที่ 2
รองเรียนผานชองทางโทรศัพท ชองทางที่ 3 รองเรียนผาน Facebook โรงพยาบาลขนอม
ทุจริต หมายถึง แสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผูอื่น
(ที่มา : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1))
ทุจริตตอหนาที่ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตำแหนง หรือละเวนการ
ปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทำใหผูอื่นเชื่อวา มีตำแหนงหรือหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตำแหนงหรือหนาที่นั้น
หรื อ ใช อ ำนาจในตำแหน ง หน า ที ่ เ พื ่ อ แสวงหาประโยชน ท ี ่ ม ิ ค วรได โ ดยชอบตนเองหรื อ ผู  อ ื ่ น (ที ่ ม า :
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2546 มาตรา 4)
ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย
ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุงหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสิน
ของแผนดิน
เรื่องรองการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื่องรองเรียนการดำเนินงานเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงาน โดยมีผูรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ในหนวยงาน รวมถึงมีผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียยื่นเรื่องรองเรียนตอหนวยงานอื่น และไดสง
ตอมายังหนวยงานผูเขารับประเมินดำเนินการ
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สิทธิเสนอคำรองเรียน/แจงเบาะแสตอสวนราชการที่เกี่ยวของได
ผูรับเรื่องรองเรียน/ผูรับแจงเบาะแส หมายถึง หนวยงานหรือกลุมงานที่มีหนาที่ในการ
จัดการแกไขกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น ๆ
2.3 ประเภทเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประเภท
นิยาม
1. การบริหารจัดการ
การที่สวนราชการดำเนินการดาน
การบริหารจัดการโดยเปดเผย
โปรงใส และเปนธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชนและผลเสีย
ทางสังคม ภาระตอประชาชน
คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะ
ดำเนินการและประโยชนระยะ
ยาวของราชการที่จะไดรับ
ประกอบกัน

2. วินัยขาราชการ

ตัวอยางที่เปนรูปธรรม
1. การบริหารทั่วไป และ
งบประมาณรองเรียนโดยกลาวหา
ผูบริหาร เจาหนาที่ของหนวยงาน
มีพฤติกรรมสอในทางไมสุจริต
หลายประการ
2. การบริหารงานพัสดุ รองเรียน
โดยกลาวหาวาผูเกี่ยวของในการ
จัดซื้อจัดจางมีพฤติกรรมสอ
ในทางไมโปรงใสหลายประการ
3. การบริหารงานบุคคล
รองเรียนโดยกลาวหาวาผูบริหาร
และผูเกี่ยวของดำเนินการเกี่ยวกับ
การแตงตั้ง การเลื่อนตำแหนง
การพิจารณาความดีความชอบ
และการแตงตั้งโยกยาย ไมชอบ
ธรรม
กฎ ระเบียบตางๆ ที่วาง
การไมปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติ
หลักเกณฑขึ้นมาเปนกรอบ
ว า ด ว ยวิ น ั ย ข า ราชการตามที่
ควบคุมใหขาราชการปฏิบัติหนาที่ กฎหมายกำหนด ฯลฯ
และกำหนดแบบแผนความ
ประพฤติของขาราชการ เพื่อให
ขาราชการประพฤติปฏิบัติหนาที่
ราชการเปนไปดวยความเรียบรอย
โดยกำหนดใหขาราชการวางตัวให
ถูกตอง และเหมาะสมตาม พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 และประมวลจริยธรรม
ขาราชการกำหนดไว
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3.คาตอบแทน

นิยาม
การจายเงินคาตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ มี
เจตนารมณ เพื่อการจายเงิน
คาตอบแทนสำหรับเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานในหนวยบริการในชวง
นอกเวลาราชการ และเจาหนาที่ที่
ปฏิบัตงิ านนอกหนวยบริการ หรือ
ตางหนวยบริการ ทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการไป
ในทางมิชอบหรือมีการทุจริต
4. ขัดแยงกับเจาหนาที่/หนวยงาน การที่ผ ูร อ งเรีย นหรื อผู เสี ย หาย
ของรัฐ
ของหนวยงาน รองเรียนเจาหนาที่
หรือหนวยงานเกี่ยวกับการกระทำ
การใด ๆ ที่มีผ ลกอใหเกิดความ
เสี ย หายอยางใดอยางหนึ่ง ตอผู
รองเรียนหรือโรงพยาบาลขนอม

ตัวอยางที่เปนรูปธรรม
1. การเบิกจายเงิน พตส.
2. คาตอบแทนไมทำเวชปฏิบัติ
3. คาตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
4. คาตอบแทนสำหรับเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานในหนวยบริการในชวง
นอกเวลาราชการ ฯลฯ

ปฏิบัติการใดที่สอไปในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ

2.4 หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียนดานการทุจริตประพฤติมิชอบ
2.4.1 ใชถอยคำหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย
1. ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/แจงเบาะแสชัดเจน
2. วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส
3. ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องที่รองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจน
วามีมูลขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางงแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่/หนวยงาน ชัดแจงเพียงพอที่
สามารถดำเนินการตรวจสอบได
4. ระบุ พยาบหลักฐาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี)
2.4.2 ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปนเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสราง
ขาวที่เสียหายตอเจาหนาที่หรือโรงพยาบาลขนอม หรือบุคคลภายนอก
2.4.3 เปนเรื่องที่ผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หนาที่ตางๆ ของเจาหนาที่โรงพยาบาลขนอม
2.4.4 เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสที่มีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูล
เพิ่มเติมได ในการดำเนินการตรวจสอบหาขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปนขอมูลและ
เก็บเปนฐานขอมูล
2.4.5 ไมเปนคำรองเรียนที่เขาลักษณะดังตอไปนี้
1. คำรองเรียน/แจงเบาะแส ที่เปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหระบุหลักฐาน
พยานแวดลอมชัดเจน และเพียงพอที่จะทำการสืบสวนสอบสวนตอไปได ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2551 จึงจะรับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง
2. คำรองเรียน/แจงเบาะแสที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องที่ศาลได
มีคำพิพากษาหรือคำสั่งที่สุดแลว

-53. เรื ่ อ งร อ งเรี ย น/แจ ง เบาะแสที ่ อ ยู  ใ นอำนาจหน า ที ่ ข องหน ว ยงานที ่ ม ี ห น า ที่
รับผิดชอบโดยตรงหรือองคกรอิสระที่กฎหมายกำหนดไวเปนการเฉพาะ เวนแตคำรองจะระบุวาหนวยงาน
ดังกลาวไมดำเนินการหรือดำเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา
4. คำรองเรีย น/แจงเบาะแส ที่เกิดจากการโต แยงสิทธิร ะหวางบุคคลตอบุ ค คล
ดวยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวา
จะรับไวพิจารณาหรือไมเปนเรื่องเฉพาะกรณี

-6บทที่ 3
ขั้นตอนการดำเนินการ

3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจาหนาที่งาน รับเรื่องรองเรียนดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. เจาหนาที่งาน ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมเรื่องรองเรียน
3. เจาหนาที่ คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
4. เจาหนาที่ สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผูอำนวยการโรงพยาบาลขนอมพิจารณาลงนาม
5. เจาหนาที่ สงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการ หรือเสนอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ
รองเรียน
6. เจาหนาที่ แจงผูรองทุกข/รองเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู/หนวยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องตนภายใน 15
วัน
7. เจาหนาที่ รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
8. เจาหนาที่ เสนอผูอ ำนวยการโรงพยาบาลขนอมรับทราบ
9. เจาหนาที่ เก็บขอมูลในสมุดคุมเรื่องรองเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห
10. เจาหนาที่ จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะหเสนอผูบริหาร (รายเดือน/รายป)
11. เจาหนาที่ จัดเก็บเรื่อง
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3.2 ผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน

1. รับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส
ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. ลงทะเบียนรับในสมุดคุมเรื่องรองเรียน

3. คัดแยก/วิเคราะหเนื้อหาของเรือ่ งรองเรียน/แจงเบาะแสดาน
ทุจริตนำเสนอใหผูอำนวยการโรงพยาบาล

4. ผูอำนวยการ
พิจารณาสั่งการ

6. แจงผูรองเรียน/แจงเบาะแส (กรณีมีชื่อที่อยูชัดเจน)

5. แจงหนวยงานที่เกี่ยวของใหดำเนินการตามขอสั่งการ
7. รับรายงานผลการดำเนินงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

8. สรุปรายงานผลการดำเนินงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
9. เสนอผูอ ำนวยการโรงพยาบาลขนอมรับทราบ

10. เก็บขอมูลในสมุดคุมเรื่องรองเรียนเพื่อการสรุปวิเคราะห

11. จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะหเสนอผูบริหาร (รายเดือน/รายป)

จัดเก็บเรื่อง
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กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 59 บัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข
และไดรับการแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 38
3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (กรณีขาราชการพลเรือนสามัญ)
4. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2546
5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
8. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ.2537 (กรณีลูกจางประจำ)
9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 (กรณีพนักงานราชการ)
11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ.2552
12. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 (กรณีพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข)
13. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง
หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการ และการสอบสวนเรื่องราวรองเรียน
กลาวโทษขาราชการวากระทำผิดวินัย

