
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
ตามประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 
ส าหรับหน่วยงานในราชการของโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

 
ชื่อหน่วยงาน    โรงพยาบาลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
วัน/เดือน/ปี    วันที่  16 มีนาคม 2565 
หัวข้อ   EB 16 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไกการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน 
          เพ่ือให้เป็นไปตามคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ    (integrity and 
Transparency Assessment:ITA)  โรงพยาบาลคลองใหญ่ จึงขออนุญาตเผยแพร่การหน่วยงานมีการก าหนด
มาตรการ กลไกการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน  ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ และผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
Link  ภายนอก  : https:/www.klongyaihospital.net 
หมายเหตุ   :  เว็บไซต์ของ  โรงพยาบาลคลองใหญ่ 
 
             
                  ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                               
               (นางสาวสมรักษ์ วิจิตรสมบัติ)                            (นายประพนธ์ พันธุ์ประเสริฐ) 
      ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ              ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  
        วันที่  6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565                            รักษาการในต าแหน่ง                             
                                                                           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
                                                                       วันที่ 16  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
                                             
                                            ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

                                                             
                                                 (นายกมัยเทพ   สุขสะอาด) 
                                                  ต าแหน่ง พนักงานบริการ 
                                         วันที่ 16 เดือน มีนาคม  พ.ศ.2565 
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คู่มือ  

ปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรยีน  

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

โรงพยาบาลคลองใหญ่ 
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ค าน า  

                      ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีบทบาทหน้าที่หลัก
ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลคลองใหญ่ ให้เป็นระบบราชการที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริต และเป็นการเพ่ิมช่องทางในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับประชาชน ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของ หลัก ธรรมาภิบาล ( Good Governance) คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
โรงพยาบาลคลองใหญ่ ฉบับนี้จึงจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขาสมิง ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียน  จนได้ข้อยุติให้มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ  ผู้ร้องเรียนจ าเป็นต้องมีขั้นตอน/
กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็น มาตรฐาน เดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
                                                                                               โรงพยาบาลคลองใหญ่ 
 
 
1.หลักการและเหตุผล 
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การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญของประเทศ 
โดยถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และรัฐบาลได้มาก าหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซ่ึงโรงพยาบาลคลองใหญ่ ได้
ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนในการยกระดับดัชนีการ รับรู้การ
ทุจริต (CORRUPTION PERCEPTION INDEX: CIP) ของประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล 
โรงพยาบาลคลองใหญ่ ได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ หน่วยงาน โดยการ
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขึ้น 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตโรงพยาบาลคลองใหญ่ มีบทบาทหน้าที่หลักใน การด าเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลคลองใหญ่ ให้เป็นระบบราชการ ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ 
ติดตาม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับประชาชน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและ ความเป็นอยู่ที่ดี 
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการ ให้บริการ ไม่มีข้ันตอน
ปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับ การอานวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ 
๒.การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต โรงพยาบาลคลองใหญ่ 

ด้วยรัฐบาลก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และคอรัปชั่นในวงราชการเป็นนโยบาย
เร่งด่วนที่ ต้องมีการดาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน ร่วมกัน ในการเป็นผู้ตรวจตราสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐมากข้ึน 
๓. สถานที่ตั้ง โรงพยาบาลคลองใหญ่ 
 เลขที่  1 ม.9 ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัด ตราด  23110 
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4.1. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโรงพยาบาลคลองใหญ่ อย่างรวดเร็ว  

4.2. วางมาตรการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ โรงพยาบาล
คลองใหญ ่เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

 
 
 
 

5. วัตถุประสงค์ 
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 5.1. เป็นช่องทางให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มต่างๆ ได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต
คอรัปชั่นและการประพฤติมิชอบต่างๆ 

5.2. เพ่ือให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของ โรงพยาบาลคลองใหญ่ มี ขั้นตอน/
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

5.3. เพ่ือให้มัน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียน 
ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
6. ค าจ ากัดความ 
 “ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 
หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการ ด าเนินการของส่วน
ราชการ เช่น ประชาชนภายในจังหวัดตราด “การด าเนินการ” ความหมายครอบคลุมถึง การจัดการกับเรื่อง
ร้องเรียน ตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไข หรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีท่ีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่
ชัดเจน “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อโรงพยาบาลคลองใหญ่ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน /การให้ข้อเสนอแนะ /การให้ข้อคิดเห็น / การชมเชย/การ
ร้องขอข้อมูล “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน ” หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่น ติดต่อ
ด้วยตนเองท่ี โรงพยาบาลคลองใหญ่, ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 039-513561/ Face Book : โรงพยาบาล
คลองใหญ ่เป็นต้น “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการศูนย์รบัเรื่องร้องเรียนการทุจริตโรงพยาบาลคลองใหญ่ “ข้อ
ร้องเรียน” หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
คลองใหญ ่เช่น พบเห็นการกระทาอันมิชอบด้านการทุจริตคอรัปชั่น พบความผิดปกติใน กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง พบเห็นความผิดปกติในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต (จากช่องทางต่างๆ คือ การร้องเรียนด้วยตัวเองที่โรงพยาบาลคลอง
ใหญ,่ ทางโทรศัพท์ 039 - 513561 , ทาง Face Book : โรงพยาบาลคลองใหญ่, และการ ร้องเรียนโดยตรง
ต่อ  

7.2 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคัดแยก /วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน และด าเนินการ
สืบสวน / สอบสวน หาข้อเท็จจริง 7.3 หากพบว่าไม่มีมูล ก็เสนอผู้บริหารยุติเรื่อง และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  

7.4 หากพบว่ามีมูล ด าเนินการทางวินัย/อาญา/ปกครอง/แพ่ง และรายงานผลการด าเนินการเสนอ
ผู้บริหาร และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  

7.5 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดทารายงานสรุปผลการด าเนินการประจาปีเสนอผู้บริหาร 
 
 
 
8. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน 
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8.1 ใช้ถ้อย าหรือข้อความสุภาพ 1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียนชัดเจน 2) วัน เดือน ปีของหนังสือ
ร้องเรียน 3) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ปรากฏอย่างชัดเจน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ด าเนินการ สืบสวน/สอบสวนได้ 4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)  

8.2 ข้อร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคล
อ่ืนหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

8.3 เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการ
ด าเนินการ ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุ้ติเรื่อง 

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

หมายเลขติดต่อ กลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ  
9.2 ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึกข้อ ร้องเรียน 
๑0. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน 1๕ วันท าการ เพื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้แจ้งผู้

ร้องเรียน ทราบต่อไป 
๑1. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อน ามาวิเคราะห์ การจัดการข้อ

ร้องเรียนใน ภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กรต่อไป 
๑2. มาตรฐานงานการด าเนนิการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง /จดหมาย/ เว็บไซต์/

โทรศัพท์/ Face Book ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตดาเนินการสืบสวนหรือสอบสวนเรื่องร้องเรียนให้
แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วันทาการ 

13. จัดท าโดย 
ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียนการทุจริต โรงพยาบาลคลองใหญ่ 1 หมู่  9 ต าบลคลองใหญ ่อ าเภอคลองใหญ่ 

จังหวัดตราด 
 
 


