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คำนำ 

   คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาล                  
เขาพนม จังหวัดกระบี่ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาล
เขาพนม เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร  

เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาลและโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ระบบการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ ของหน่วยงาน เป็นส่ิงท่ีหน่วยงาน 

ภาครัฐต้องมีระบบในการดำเนินการ ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  

ดำเนินงานของหน่วยงาน เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มารับบริการมีช่องทางท่ีจะ  

ร้องเรียนการให้บริการหรือการปฏิบัติงานของบุคลากร และสะท้อนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ  

เจ้าหน้าท่ี เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจึงมีความจำเป็นต้องมีการกำหนด 

แนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

         คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
                 โรงพยาบาลเขาพนม 
                 10 กุมภาพันธ์ 2564 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประจำปี พ.ศ. 2564 
 

หลักการและเหตุผล 
 

 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ
ของ ประเทศ โดยถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และรัฐบาลได้มีการ          
กำหนดอยู่ใน ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่ง
โรงพยาบาลเขาพนม ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นเพื่อ เป็นการสนับสนุนในการ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CORRUPTION PERCEPTION INDEX : CIP) ของประเทศไทย ตาม
วัตถุประสงค์ของรัฐบาล โรงพยาบาลเขาพนม กำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน บทบาทหน้าท่ีหลักในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลเขาพนม               
ให้เป็นระบบราชการท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นการเพิ่ม ช่องทางในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริต
ให้กับประชาชน ต้ังอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองท่ีดีพ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อ ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิด
ความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดี ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์  ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในการให้บริการไม่มีขั้นตอน ปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มี การปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์
ประชาชนได้รับการอำนวยความ สะดวกและได้รับการตอบสนอง ความต้องการ และมีการประเมินผลการ
ให้บริการสม่ำเสมอ 

 

 การจัดต้ังคณะกรรมการการร้องเรียน 
 

 ด้วยรัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และคอรัปช่ันในวงราชการเป็น 
นโยบาย เร่งด่วนท่ีต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และ เอกชน ร่วมกันในการเป็นผู้ตรวจตราสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตคอรัปช่ันในภาครัฐมากขึ้น 
 

สถานที่ต้ัง 
  ต้ังอยู่ท่ี  71 หมู่ 9 ถนนเหนือคลอง-ชัยบุรี ตำบลเขาพนม  อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 
๘๑๑40 โทร. 0 7568 9110 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

 เป็นศูนย์กลางการรับเรื่องร้องเรียน และให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแก้ไขปัญหาต่างๆ                  
ท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี ่
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วัตถุประสงค ์
 1. เป็นช่องทางให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มต่างๆ ได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการ
ทุจริต คอรัปช่ันและการประพฤติมิชอบต่างๆ 
  2. เพื่ อ ให้ การดำเนิน งาน จัดการข้อร้อ งเรียนการทุจริตของ โรงพยาบาลเขาพนม                     
มีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
  3. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน ท่ีกำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 
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แผนผังการปฏบิัติงานการร้องเรียน รอ้งทุกข์  

Flow Chart การปฏิบัติงาน ศูนย์รับเร่ืองและไกล่เกลี่ย โรงพยาบาลเขาพนม 

 

                                                       ผู้รับผิดชอบ 

 ศูนย์ประกัน 

 

 

                          

 

                     

 

 

 

 

 

 

                                     

       

 

        

 

 

ประสานงาน/ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

ประเมินความรุนแรง 

                          

ลงทะเบียน  และตอบรับเร่ือง
ร้องเรียนเบื้องต้น 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

 

ทีมความ
เสี่ยง 

ไกล่เกลี่ยได้ 

                          

ไกล่เกลี่ยไม่ได้ 

                          

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนของ สปสช. 

หรือ รายงานอุบัติการณ์  

ศูนย์รับเรื่อง 

ร้องเรียน 

คณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย     

ยุติ/ลงบันทึก  

คณะกรรมการบริหาร รพ. 

ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบริการ 

คณะกรรมการบริหาร รพ. 

สสจ.กระบี่ 

แจ้งกลับผู้ร้อง จัดทำแนวทางปฏิบัติงาน 
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ช่องทางการร้องเรียน 

ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ท่ีเข้ามายังหน่วยงานตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

ช่องทาง 
ความถ่ีในการตรวจสอบ 

เร่ืองร้องเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ 

รับเร่ืองร้องเรียน 
หมายเหตุ 

Website ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  
โทรศัพท์ ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  

Facebook ทุกวัน ภายใน 1 วันทำการ  
 
การบันทึกการร้องเรียน 

1. กรอกแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน โดยมีรายละเอียด ช่ือ – สกุล ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อการ
ติดต่อกลับ เรื่องท่ีจะร้องเรียน 

2. ทุกช่องทางมีการร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีจะต้องบันทึกข้อร้องเรียน ลงแบบบันทึกทุกครั้ง 

การประสานคณะกรรมการเรื่องร้องเรียน และหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาเร่ืองร้องเรียน และการแจ้งผู้
ร้องเรียนทราบ 

- กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 

- เรื่องร้องเรียน ท่ีเป็นการร้องเรียนเรื่องท่ัวไปเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน จัดทำ
บันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหาร เพื่อส่ังการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์
แจ้งไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- กรณีผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียนความไม่โปรง่ใส ให้เจ้าท่ีบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหาร
พิจารณาส่ังการไปยังคณะกรรมการเรื่องร้องเรียน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการ
ตรวจสอบ และแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียนทราบ 

- เรื่องร้องเรียนท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเขาพนม ให้ดำเนินการประสาน
หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

การติดตามแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน 
 ให้หน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการร้องเรียนทราบ 
ภายใน 5 วันทำการ เพื่อดำเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
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การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

- รวบรวมข้อมูล และรายงานสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหารทราบ 
- สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนหลังจากส้ินปีงบประมาณ เพื่อการดำเนินการจัดทำการวิเคราะห์การ

ร้องเรียน ภาพรวมของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กร  

มาตรฐานงาน 

- การดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนดกรณีได้รับเรื่อง
ร้องเรียน ให้คณะกรรมการเรื่องร้องเรียนดำเนินการตรวจสอบ และพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงาน
หรือบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการแก้ปัญหา รวมถึงช้ีแจงตามเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 
15 วันทำการ 
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ภาคผนวก 
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แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน 
 

       เขียนท่ี................................................ 
       วันท่ี................................................... 

 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาพนม 
 

เรื่อง   ................................................................................................. 
           ข้อมูลผู้รอ้งเรียน 
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................
อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขท่ี................................หมู่ท่ี..........................ตำบล/แขวง.......................................
อำเภอ/เขต................................จังหวัด........................................เบอร์โทร......................................................... 
           รายละเอียดข้อร้องเรียน/ความคิดเห็น 
 ขอร้องเรียนเรื่อง................................................................................................................
มีรายละเอียดดังนี้................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
             
             ลงช่ือ.....................................................ผู้ร้องเรียน 
          (....................................................) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

แบบแจ้งการรับเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 

 ท่ี กบ 0032.3/.........................(ลำดับเรื่องร้องเรียน)...                             โรงพยาบาลเขาพนม 
                                                                                    อำเภอเขาพนม จ.กระบี ่                                            

                                                                  81140 
                                                    วันท่ี........เดือน.......................พ.ศ...........  

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน  
เรียน ..........................................................................  
 ตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาล                 
เขาพนม โดยทาง  ( ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์  ( ) ด้วยตนเอง  ( ) ทางโทรศัพท์  ( ) อื่นๆ.......................  
ลง วันท่ี . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . เกี่ยวกับเรื่อง……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..นั้น  
 โรงพยาบาลเขาพนมได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว  
 ตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับท่ี.....................ลงวันท่ี..........................................และ 
โรงพยาบาลเขาพนม ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า  
 ( ) เป็นเรื่องท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของ...........................................................และได้
มอบหมาย ให้……………………................................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและ
ดำเนินการ 
 ( ) เป็นเรื่องท่ีไม่อยู่ในอำนาจหน้าท่ีของโรงพยาบาลเขาพนม และได้จัดส่ง เรื่องให้
........................................................................................ซึ่งเป็นหนว่ยงานท่ีมีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ
ต่อไปแล้วทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีก ทางหนึ่ง  
 ( ) เป็นเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ตาม
กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอให้ท่านดำเนินการตามข้ันตอนและ
วิธีการท่ี กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป  
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
     ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงพยาบาลเขาพนม 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) 
โทร. 075-636300  
โทรสาร 0 7568 9500 



๑๒ 

 

แบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน  
 

ท่ี กบ 0032.3/...................(ลำดับเรื่องร้องเรียน)...                          โรงพยาบาลเขาพนม      
                                                                   อำเภอเขาพนม จ.กระบี ่                                            

                                                                  81140                                                    
วันท่ี........เดือน.......................พ.ศ...........  

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน  
เรียน .................................................................................. 
  ตามท่ีโรงพยาบาลเขาพนมง (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนของท่านตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น สำนักงาน 
 โรงพยาบาลเขาพนมง ได้รับแจ้งผลการดาเนินการ จากส่วนราชการ/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องตามประเด็นท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงโดย 
สรุปว่า………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
. ........................................................ดังมรีายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาพร้อมนี้ท้ังนี้ หากท่านไม่เห็นด้วย 
ประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย  
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
     ขอแสดงความนับถือ  
 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลเขาพนม  
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) 
โทร. 075-636300 
โทรสาร  075689511 




