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บทท่ี ๑ 

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประซาซนโดยยึดประชาซนเป็นศูนย์กลาง 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีฃองประซาซนเกิดผลสัมฤทธึ๋ 
ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการไม่มีชั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 
มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาซนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง 
ความต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการสมั่าเสมอ และศูนย์ปฏิบัติการต่อด้านการทุจริต กระทรวง 
สาธารณสุข (ศปท.) ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงาน การป้องลันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติม ิ
ชอบการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมชองส่วนราชการ ให้สอดคล้องลับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ด้านการป้องลัน ปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๕๗ -๒๕๖๐) เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้าง 
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องลันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั้น การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุชทุกระดับ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. (ปลุก 
จิตสำนึก ป้องลัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องลัน 
การทุจริต โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนา กลยุทธ์การป้องลัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การ 
ปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวลันคือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประชาซนได้รับบริการท่ีดี มีความพึงพอใจ เช่ือม่ัน และศรัทธาต่อการบริหารราชการชอง 
หน่วยงานลังลัดกระทรวงสาธารณสุข น่าสู่ค่าดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index ะ CPI) 
และยังมีหน้าที่สำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวห้องเกี่ยวลับ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ได้กำหนดให้หน่วยงานใน 
ลังลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และจัดช่องทางรับห้อ
ร้องเรียนร้องทุกข์เพ่ือให้ประซาซนสามรถเข้าถึงได้โดยสะดวก ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ให้
ดำเนินการตามศู่มีอการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อด้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และคู่มือปฏิบัติงานกระบวบการจัดการเรื่องราว 
ร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สอดคล้องลับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ ที่กำหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถาม 
เป็นหนังสือจากประซาซน หรือจากส่วนราชการด้วยลันเกี่ยวลับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น 
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบดำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือ



ภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๓๗”และ มาตรา ๔๑ “ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค0าว้องเรียน 
เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด 
โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ชองส่วนราชการนั้นจะต้องพิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไป....” 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๔๔๒ และดำสั่งคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ ท่ี ๖๙/๒๔๔๗ลงวันที่๑๘มิถุนายนพ.ศ.๒๔๔๗

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จึงได้จัดทำคู่มีอ 
ปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง) เพ่ือเป็นกรอบ 
หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน

๒. วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มีอ

๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสะบ้าย้อยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการรับเรื่องราว 
ร้องเรียนร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลสะบ้าย้อย มีชั้นตอน/
กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๓. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเลืยของโรงพยาบาลสะบ้าย้อยทราบ
กระบวนการ

๔. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบ้ตตามข้อกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ 
ข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างสมั่าเสมอและมีประสิทธิภาพ

๓. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวโรงพยาบาลสะบ้าย้อย
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๙๖/๒๔๔๗ เม่ือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๔๔๗ 

เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้ส่วนราชการจัดตั้งศูนย ์
รับเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ดำปรึกษารับเรื่อง 
ปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะชองประซาซน

๔. ชอบเขต



๑. เร่ืองร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิ‘ชอบ
๑.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ฃอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 
๑.๒ ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ฃอรับบริการเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการ

จากศูนย์บริการ
๑.๓ แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้จอรับบริการเซ่นปรึกษากฎหมาย,

ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
๑.๔ ดำเนินการให้คำปรึกษาตามประ๓ ทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ฃอรับ

บริการ
๑.๕ เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ฃอรับบริการ

๕. สถานท่ีต้ัง
ต้ังอยู่ ณ โรงพยาบาลสะบ้าย้อย ๒/๑๗ หมู่ ๑ ตำบลสะบ้าย้อย อำ๓ อสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

๖. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษารับเรื่อง 

ปีญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประขาซน



คำจำกัดความ 

ผู้รับบริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การจัดการข้อร้องเรียน 

ผู้ร้องเรียน

ซ่องทางการรับข้อร้องเรียน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน

บทท่ี ๒

หมายถึงผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประซาซนทั่วไป
- ผู้รับบริการประกอบด้วย
- หน่วยงานชองรัฐ*/เจ้าหน้าที่ชองหน่วยงานของรัฐ/เอกซน /
หรือบุคคล/นิติบุคคล
* หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ 
อย่างอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง 
องค์กรอิสระองค์การมหาชนหน่วยงานในกำกับชองรัฐ และหน่วยงานอื่นใด 
ในลักษณะเดียวกัน
** เจ้าหน้าที่ชองรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 
ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะ 
เป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใดรวมท้ังผู้ชื่งได้รับแต่งต้ังและถูกสั่งให้ปฏิบัติงาน 
ให้แก,หน่วยงานของรัฐ
- บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย
- ผู้ค้ากับหน่วยงานชองรัฐ
- ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ชองรัฐ
หมายถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อมจากการดำเนินการของส่วนราชการเช่นประชาชนใน 
ชุมชน/หมู่บ้านเขตอำเภอสะบ้าย้อย
หมายถึงมีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ดำซมเซย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
หมายถึงประซาซนท่ัวไป /  ผู้มีส่วนได้เสียท่ีมาติดต่อยังศูนย์รับเร่ือง 
ร้องเรียนโรงพยาบาลสะบ้าย้อยผ่านช่องทางต่างๆโดยมีวัตถุประสงค ์
ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/
การให้ข้อคิดเห็น/การซมเซย/การร้องขอข้อมูล
หมายถึงช่องทางต่างๆที่ใข้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่นติดต่อด้วย
ตนเองร้องเรียนทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book



เจ้าหน้าที ่
ข้อร้องเรียน

หมายถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
หมายถึง

คำร้องเรียน
- ข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 
หมายถึงคำหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ 
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข้หรือระบบการรับคำร้องเรียนเองมิแหล่ง 
ที่สามารถตอบสนองหรือมิรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมินัยสำคัญ 
ที่เชื่อถือได้

การดำเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึงเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับผ่านซ่องทางการร้องเรียน 
ต่างๆมาเพื่อทราบหรือพิจารณาดาเนินการแก้ไขปึญหาตามอำนาจ 
หน้าท่ี

การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึงกระบวนการที่ดำเนินการในการแก้ไขป็ญหาตามเรื่อง 
ร้องเรียนที่ได้รับให้ได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนจาก 
การดำเนินงาน

ซ่องทางการร้องเรียน
๑) ย่ืนโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
๔) โทรสัพท ๐๗๔-๓๗๗๑๐๐ 
๔) โทรสาร ๐๗๔-๓๐๖๒๓๔ 
๖) ร้องเรียนทาง Face book โรงพยาบาลสะบ้าย้อย



แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิ-ซอบ

โรงพยาบาลสะ-นาย้อย

บทท่ี ๓

ยุติ ไม่ยุติ

—

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง
V )
/  \

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ รพ.สะบ้าย้อย
ร,__________________________________________________________________/
/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ร

- ๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
ร____________________________________________________________________________/

-------------------------------------------------------------------------------------- >

๔. ร้องเรียนทาง Face book
ร.___________________________________________________________________________ ร



บทท่ี ๔

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบซองหน่วยงาน
๑. จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบชองหน่วยงาน 
๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
๓. แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งโรงพยาบาลสะบ้าย้อยทราบ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติและ

ประสานงาน

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากซ่องทางต่างๆ
ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากซ่องทางต่างๆ 

โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังน้ี

ซ่องทาง ความถี่ในการ 
ตรวจสอบซ่องทาง

ระยะเวลาดำเนินการรับ 
ข้อร้องเรียนเพื่อประสาน 

หาทางแก้ไข
หมายเหตุ

ร้องเรียนด้วยตนเอง ท่ี โรงพยาบาล 
สะบ้าย้อย

ทุกครั้งท่ีมีผู้ร้องเรียน ภายใน ๑-๒ วันทำการ “

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล 
สะบ้าย้อย

ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันทำการ

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ รพ.สะบ้าย้อย ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันทำการ -

ร้องเรียนทาง Face book ทุกวัน ภายใน ๑-๒ วันทำการ

ซ่องทางการตอบสนองข้อร้องเรียน
- แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ผ่านต่างๆ คือ ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลสะบ้าย้อย บอร์ดประซาสัมพันธ์ ทาง 

Face book ทางบทe

*



ตัง้แต ่ ๑ ตลุาคม.๒๔๖๓ ถึง. ๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๔๖๔

ข้อร้องเรียน การทุจริตและประพฤติรชอบ : ไม่พบข้อร้องเรียน

( ,(นางสาวรุสมาเรีย สอแมง)

นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ

(นายนพฎล สุทธิ'พง'ษ์)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลสะบา้ย้อย


