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ค ำน ำ  

                      ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต โรงพยำบำลคลองใหญ่ จังหวัดตรำด มีบทบำทหน้ำที่หลัก
ในกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตโรงพยำบำลคลองใหญ่ ให้เป็นระบบรำชกำรที่โปร่งใส 
สำมำรถตรวจสอบ ติดตำม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขำด ส่งเสริมภำคประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำร ทุจริต และเป็นกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรรับร้องเรียนเรื่องกำรทุจริตให้กับประชำชน ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐำนของ หลัก ธรรมำภิบำล ( Good Governance) คู่มือกำรปฏิบัติงำนรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
โรงพยำบำลคลองใหญ่ ฉบับนี้จึงจัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเขำสมิง ทั้งนี้กำรจัดกำรข้อร้องเรียน  จนได้ข้อยุติให้มีควำมรวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของ  ผู้ร้องเรียนจ ำเป็นต้องมีขั้นตอน/
กระบวนกำร และ แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็น มำตรฐำน เดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  
                                                                                               โรงพยำบำลคลองใหญ่ 
 
 
1.หลักการและเหตุผล 
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กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบำยส ำคัญของประเทศ 
โดยถูกบรรจุอยู่ในยุทธศำสตร์ชำติระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และรัฐบำลได้มำก ำหนดอยู่ในยุทธศำสตร์ 
ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซ่ึงโรงพยำบำลคลองใหญ่ ได้
ตระหนักและให้ควำมส ำคัญในเรื่องดังกล่ำว ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนในกำรยกระดับดัชนีกำร รับรู้กำร
ทุจริต (CORRUPTION PERCEPTION INDEX: CIP) ของประเทศไทย ตำมวัตถุประสงค์ของรัฐบำล 
โรงพยำบำลคลองใหญ่ ได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ หน่วยงำน โดยกำร
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตขึ้น 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตโรงพยำบำลคลองใหญ่ มีบทบำทหน้ำที่หลักใน กำรด ำเนินกำรปอ้งกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตของโรงพยำบำลคลองใหญ่ ให้เป็นระบบรำชกำร ที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบ 
ติดตำม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขำด ส่งเสริมภำคประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำร ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต และเป็นกำรเพิ่มช่องทำงในกำรรับร้องเรียนเรื่องกำรทุจริตให้กับประชำชน ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของหลัก
ธรรมำภิบำล (Good Governance) ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติรำชกำร มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ ประชำชน โดยยึด
ประชำชนเป็นศูนย์กลำง เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ให้เกิดควำมผำสุกและ ควำมเป็นอยู่ที่ดี 
ของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องำนบริกำรมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในกำร ให้บริกำร ไม่มีข้ันตอน
ปฏิบัติงำนเกินควำมจำเป็น มีกำรปรับปรุงภำรกิจให้ทันต่อสถำนกำรณ์ ประชำชนได้รับ กำรอำนวยควำม
สะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร และมีกำรประเมินผลกำรให้บริกำรสม่ ำเสมอ 
๒.การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต โรงพยาบาลคลองใหญ่ 

ด้วยรัฐบำลก ำหนดให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และคอรัปชั่นในวงรำชกำรเป็นนโยบำย
เร่งด่วนที่ ต้องมีกำรดำเนินกำรอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง จึงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ และ
เอกชน ร่วมกัน ในกำรเป็นผู้ตรวจตรำสอดส่องและเฝ้ำระวังมิให้เกิดกำรทุจริตคอรัปชั่นในภำครัฐมำกข้ึน 
๓. สถานที่ตั้ง โรงพยำบำลคลองใหญ่ 
 เลขที่  1 ม.9 ต ำบลคลองใหญ่ อ ำเภอคลองใหญ่ จังหวัด ตรำด  23110 
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4.1. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของโรงพยำบำลคลองใหญ่ อย่ำงรวดเร็ว  

4.2. วำงมำตรกำรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำช่องทำงรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของ โรงพยำบำล
คลองใหญ ่เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน 

 
 
 
 

5. วัตถุประสงค์ 
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 5.1. เป็นช่องทำงให้ประชำชน หน่วยงำน องค์กรหรือกลุ่มต่ำงๆ ได้แจ้งข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรทุจริต
คอรัปชั่นและกำรประพฤติมิชอบต่ำงๆ 

5.2. เพ่ือให้กำรดำเนินงำนจัดกำรข้อร้องเรียนกำรทุจริตของ โรงพยำบำลคลองใหญ่ มี ขั้นตอน/
กระบวนกำร และแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  

5.3. เพ่ือให้มัน่ใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงสม่ ำเสมอ และมีประสิทธิภำพ 
6. ค าจ ากัดความ 
 “ผู้รับบริกำร” หมำยถึง ผู้ที่มำรับบริกำรจำกส่วนรำชกำรและประชำชนทั่วไป “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 
หมำยถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทำงบวกและทำงลบ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำร ด ำเนินกำรของส่วน
รำชกำร เช่น ประชำชนภำยในจังหวัดตรำด “กำรด ำเนินกำร” ควำมหมำยครอบคลุมถึง กำรจัดกำรกับเรื่อง
ร้องเรียน ตั้งแต่ต้นจนถึงกำรได้รับกำรแก้ไข หรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีท่ีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่
ชัดเจน “ผู้ร้องเรียน” หมำยถึง ประชำชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มำติดต่อโรงพยำบำลคลองใหญ่ ผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมกำรร้องเรียน /กำรให้ข้อเสนอแนะ /กำรให้ข้อคิดเห็น / กำรชมเชย/กำร
ร้องขอข้อมูล “ช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียน ” หมำยถึง ช่องทำงต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรรับเรื่องร้องเรียนเช่น ติดต่อ
ด้วยตนเองท่ี โรงพยำบำลคลองใหญ่, ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ 039-513561/ Face Book : โรงพยำบำล
คลองใหญ ่เป็นต้น “เจ้ำหน้ำที่” หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดกำรข้อร้องเรียนของหน่วยงำน 
“คณะกรรมกำร” หมำยถึง คณะกรรมกำรศูนย์รบัเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตโรงพยำบำลคลองใหญ่ “ข้อ
ร้องเรียน” หมำยถึง ควำมเดือดร้อนเสียหำยอันเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ ของเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำล
คลองใหญ ่เช่น พบเห็นกำรกระทำอันมิชอบด้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น พบควำมผิดปกติใน กระบวนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง พบเห็นควำมผิดปกติในกำรบรรจุแต่งตั้งพนักงำนจ้ำง 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต (จำกช่องทำงต่ำงๆ คือ กำรร้องเรียนด้วยตัวเองที่โรงพยำบำลคลอง
ใหญ,่ ทำงโทรศัพท์ 039 - 513561 , ทำง Face Book : โรงพยำบำลคลองใหญ่, และกำร ร้องเรียนโดยตรง
ต่อ  

7.2 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตคัดแยก /วิเครำะห์เนื้อหำของเรื่องร้องเรียน และด ำเนินกำร
สืบสวน / สอบสวน หำข้อเท็จจริง 7.3 หำกพบว่ำไม่มีมูล ก็เสนอผู้บริหำรยุติเรื่อง และแจ้งผู้ร้องเรียนทรำบ  

7.4 หำกพบว่ำมีมูล ด ำเนินกำรทำงวินัย/อำญำ/ปกครอง/แพ่ง และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเสนอ
ผู้บริหำร และแจ้งผู้ร้องเรียนทรำบ  

7.5 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรประจำปีเสนอผู้บริหำร 
 
 
 
8. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน 
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8.1 ใช้ถ้อย ำหรือข้อควำมสุภำพ 1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียนชัดเจน 2) วัน เดือน ปีของหนังสือ
ร้องเรียน 3) ข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ปรำกฏอย่ำงชัดเจน ชัดแจ้งเพียงพอที่สำมำรถ
ด ำเนินกำร สืบสวน/สอบสวนได้ 4) ระบุพยำนเอกสำร พยำนวัตถุและพยำนบุคคล (ถ้ำมี)  

8.2 ข้อร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำงข่ำวที่เสียหำยต่อบุคคล
อ่ืนหรือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

8.3 เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติมได้ในกำร
ด ำเนินกำร ตรวจสอบหำข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุ้ติเรื่อง 

9. การบันทึกข้อร้องเรียน 
9.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรำยละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ 

หมำยเลขติดต่อ กลับ เรื่องร้องเรียน และสถำนที่เกิดเหตุ  
9.2 ทุกช่องทำงท่ีมีกำรร้องเรียน เจ้ำหน้ำที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึกข้อ ร้องเรียน 
๑0. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน 
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รำยงำนผลให้ทรำบภำยใน 1๕ วันท ำกำร เพื่อเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ จะได้แจ้งผู้

ร้องเรียน ทรำบต่อไป 
๑1. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
รวบรวมรำยงำนสรุปข้อร้องเรียน หลังจำกสิ้นปีงบประมำณ เพื่อน ำมำวิเครำะห์ กำรจัดกำรข้อ

ร้องเรียนใน ภำพรวมของหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไข ปรับปรุง พัฒนำ องค์กรต่อไป 
๑2. มาตรฐานงานการด าเนนิการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน จำกช่องทำงกำรร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง /จดหมำย/ เว็บไซต์/

โทรศัพท์/ Face Book ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตดำเนินกำรสืบสวนหรือสอบสวนเรื่องร้องเรียนให้
แล้วเสร็จ ภำยใน ๑๕ วันทำกำร 

13. จัดท าโดย 
ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต โรงพยำบำลคลองใหญ่ 1 หมู่  9 ต ำบลคลองใหญ่ อ ำเภอคลองใหญ่ 

จังหวัดตรำด 
 
 


