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เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ต้นเรื่อง

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. (ปลุก/ปลูก จิตสำนึก ป้องกันปราบปราม 
และเครือข่าย)ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและฏีประลิทฐิภาพ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคริฐ ซึ่งโรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้ตระหนักและให้ 
ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามมาตรการขฏงกรูะทรวง£(ๅ0ารญสขุดงักล'ๅา 1|น

ข้อพิจารณา
โรงพยาบาลศรีรัตนะ โดยงานตรวจสอบภายในและงานนิติการ ได้จัดทำคู่มือการจัดการเร่ืองร้องเรียน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลศรีรัตนะ เพือ่ให ้ผู้พบเหนหรือทราบเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้ๅที่โรงพยูๅนๅลๆมีข้ฐงพๅงใมกๅรด°าเฎนการ 
ร้องเรียนทเกยวกับการทุจริตและประพฤติมิขอบที่เกิดขึ้นพร้ฏมทั้งรางแนรพางกๅรจัตกๅรพี่ชดัเจมใหแ้ก่เจา้หม้ๅห ้

ผู้ปฏิบตงาน เพอสร้างความเชอมัน โปร่งใส เป็นธรรม และสอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข ์

ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติดารตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 

สามารถนำแนวทางการจัดการไปใช้ได้จริง งานตรวจสอบภายในและงานนิติการ จึงขอแจ้งเวียน “คู่มือการจัดการ 
เรองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ. ดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยปิด 

ประกาศและเผยแพร่ทางช่องทางสื่อต่างๆ เช่น Website ของโรงพยาบาลศรีรัตนะ (vwwv.sunpasitgo.th) และแจ้ง 
เวียนภายในโรงพยาบาล (INTRANET) เมผ ู“งานตรวจสอบภายใน”

ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข) 
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 

หัวหน้างานควบคุมภายใน

อนณา

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์ ) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
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คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลศรีรัตน;
เะ
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งานตรวจดึอบภายใน กคู่มบริหารงานทึ้วใป 

โรงพยาบาลส่ึรีรัตนะ ชังหวัดตรีสะเกษ



คำนำ

ถู่มือการชัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรีตและประพฤติมิชอบฉบับฃ้ชัดทำซ็นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการขัดกร 
ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลศรีรัตนะโดยมีวัตลุประสงคํให้มีการดำเนินการที่แตกต่างจากคู่มือ 
ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นหรือทราบเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบชองเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
ๆ มีช่องทางในการดำเนินการร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งวางแนวทางการชัดการที่ 
ชัดเจนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิน้ตงาน เพื่อสร้างความเขึ้อมั่นโปรงใสเป็นธรรม แลสอดรับกับกระบวนการขัดการเรื่องร้องเรียน 
และร้องทุกช์ชองสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ในการนี ้งานตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลศรีรัตนะ หวังเป็นอย่างยิงว่าคู่มึอฉบับนี ้จะเป็นประโยชน์สำหรับ 
ผู้บริหาร หน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนำไปเป็นมาตรฐาน การปฏิบัติงานขัดการเรื่องร้องเรียนและเรื่องที่แจ้ง 
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานควบคุมภายใน 
โรงพยาบาลศรีรัตนะ



สารบัญ

เรื่อง
๑. วัตอุประสงค ์
๒. ขอบเขต
๓. บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

คำจำกัดความ
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(SL๘. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติชอบ 

๙. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนหรือท่ีแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Work Flow) ๕ 
๑๐. การติดตามประเมินผลและรายงาน ๖



คู่มีอปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โรงพยาบาลศรีรัตนะ

๑. วัตถุประสงค์
-di _ ต ุV -๑.๑ เพีอให้เกิดกระบวนการการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแยกจาก 

การจัดการข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมิความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่เลือกปฏิบัติ 
ต่อผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง และส่งเสริมความโปร่งใสของการตำเนินงานของโรงพยาบาลศรีรัตนะ

๑.๒ เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นกาอบแนวทางการ 
ดำเนินงานให้เกิดเป็นรรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๓ เพื่อให้ม่ันว่ากระบวนการจัดการเรื่องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพถุติมิชอบใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ ์และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์อย่าง 
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

๒. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัตินี ้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 

หน่วยงาน รับและตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางต่างๆ การประสานหน่วยงาน 
ภายในและภายนอก การติดตามผลการแก้ไข / ปรับปรุง การแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนทราบและการรายงานผลการจัดการ 
ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

๓. บทบาทหน้าของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานตรวจสอบภายใน มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือเร่ืองที่แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ ดังนี้
๓.๑ ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ 

ในการต่อด้านการทุจริตในโรงพยาบาลศรีรัตนะ รวมทั้งบุรณาการเชื่อมโยงกับคูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันของ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓.๒ เสนอแนะแก่ผู้อำนวยการโรงพยาลศรีรัตนะเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบภายในโรงพยาบาลฯให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวง 
สาธารณสุข และนโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง

๓.๓ ประสาน เร่งรัดและกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลๆ

๓.๔ ตำเนินการเก่ียวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลๆ 

๔. คำจำกัดความ
๔.๑ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หมายถึง เรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก ่ช้าราชการพล 
เรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงาน ราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทำการแสวงหาประโยชน์ท่ีมีควรได้โดย 
ชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในตำแหน่ง หรือหน้าที่ หรือใช้ 
อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าแนกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำทั่ง อย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแล 
การรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัต ิหรือและเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจรติด้วย 
หรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย



๔.๒ การ้องเรียน / แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือ 
ดำเนินการตามกฎหมายกำหนด

๔.๓ การร้องเรียนกระทำผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้าประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทำความผิดทางวินัยโดย 
มิการฝ่าฟินข้อห้ามหรือข้อปฏิบ้ติที่กฎหมายหรือระเบียบได้กำหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัยและได้กำหนดโทษไว้ ทั้งนี ้อาจ 
เป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว

๔.๔ ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปซันมีสิทธิ 
เสนอคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อโรงพยาบาลศรีรัตนะ

๔.๔ บัตรสนเท่ห์ หมายถึง การเขียนเป็ดโปง ประจาน การว่ากล่าวให้ร้าย ร้องเรียนกล่าวหาผู้อื่นให ้
ได้รับคามเสียหาย หรือเป็นลักษณะจดหมายฟ้องหรือกล่าวโทษผู้อื่นที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏซัดแจ้งนี้พยานบุคคล 
แน่นอน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่ามีเหตุผลหรือพฤติการณ์เชื่อมโยงเพียงพอที่จะเช่ีอในเบื้องด้นได้หรือไม่ 
เพียงใดว่าข้อกล่าวหาควรจะเป็นเช่นนั้น

๔.๖ หน่วยรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาแส หมายถึง งานควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาล
ศรีรัตนะ

๔.๗ หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อเห็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๔.๘ หมายถึง งานควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
๔.๙ การดำเนินการ หมายถึง ดำเนินการตรวจสอบข้อเห็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจรติและ 

ประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ด้นจนถึงการได้รับการแล้Iขหรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้รัองเรียนแจ้งชื่อและที่อยู่ชัดเจน 
๔.®๐การตอบสนอง หมายถึง การที่Vณ่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบ การปฏิบัต ิ

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ได้ให้ข้อมูลการดำเนินการเพื่อแล้1ขเร่ืองร้องเรียนให้กับผู้รับบริการภายใน ๑๔ วันกรณี 
ผู้ร้องเรียนช่ือ ที่อยู ่หมายเลขโทรตัพทํ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทีสามารถติดต่อ ถึงผู้ร้องเรียนได้สอดคล้องกับพระราช 
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ ตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔®”ในกรณีที ่
ส่วนราชการได้รับดำร้องเรียนเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใด 

จากบุคคลใดโดยมีข้อมูลและสาระตามสมควรให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการน้ันจะต้องพิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไป--” 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๔๔๒ 
๔. ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔.® อื่นเร่ืองร้องเรียนด้วยตนเองที่งานควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลศรีรัตนะ 
๔.๒ อื่นเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ โดยส่งมาที่โรงพยาบาลศรีรัตนะ เลขที ่

๑๘๒ หมู่ที ่๑๔ ตำบลศรีแล้ว อำ๓อศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๒๔๐
๔.๓ แจ้งข้อร้องเรียนผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย เพจ หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีรัตนะ 

๔.๓.® vwvw.sirattanahospital.go.th 
๔.๓.๒ https://www.facebook.com/sirattanahosp 

๔.๔ ร้องเรียนทางโทรศัพท ํ๐๔๔-๖๗๗๐๑๔ ต่อ (9)๑๑ 
๖. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๖.® ใช้ถ้อยคำหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย
๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้รองเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน 
๒) วัน เดือน ป ีของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
๓) ข้อเท็จจริง หรีอพฤติการณ์ของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูลข้อเท็จจริง หรือ 

นี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวน/ 
สอบสวนได้

๔) ระบ ุพยานเอกสาร พยานวัตอุและพยานบุคคล (ล้ามี)
๖.๒ ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหต ุมิไล้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อเจ้าหน้าที ่

หรือโรงพยาบาลศรีรัตนะหรือบุคคลภายนอก
๖.๓ เป็นเรื่องที่ผู้รัองเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของเจ้าหน้าที่ 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ

https://www.facebook.com/sirattanahosp


๖.๔ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทื่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเดิมได้ในการ 
ดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บเป็นฐานข้อมูล 

๖.๕ไม่เป็นคำร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
๑) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห ์เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยานแวดล้อมชัดเจนและ 

เพียงพอที่จำทำการสืบสวนต่อไป่ได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่๒๒ ธันวาคม ๒๕๕® จึงรับไว้พิจารณา 
เป็นการเฉพาะเรื่อง

๒) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือ 
คำลังที่ลันสุดแล้ว

๓) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือองค์กร 
อิสระที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คำร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าว ไม,คำเนินการหรือดำเนินกาว 
แล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

๔) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกันนอกเหนือจาก 
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะว่าจะรับพิจารณาหรือไม่ เป็น 
เรื่องเฉพาะกรณี

๗. ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ประ๓ท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

๑.การบริหาร 
จัดการ

การที่สวนราชการตำเนินการด้านการบริหารจัดการโดย 
เปิดเผย โปร่งใสและเป็นธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชน์ 
และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาขนคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะเนินการและประโยชน์ระยะยาวของ 
ราชการที่จะได้รับประกอบกัน

ด.การบริหารทั่วไปและงบประมาณร้องเรียนโดย
กล่าวหาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรม 
ส่อในทางไม่สุจริตหลายประการ
๒.การบริหารงานพัสดุ กรณีร้องเรียนโดยกล่าวหาว่า 
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดขึ้อจัดจ้างมีพฤติกรรมในทางไม ่
โปร่งใสหลายประการ
๓.การบริหารงานบุคคล กรณีร้องเรียนโดยกล่าวหาว่า 
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องตำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง 
การเลื่อนตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบและ 
การแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม

๒.วินัย 
ข้าราชการ

กฎ ระเบียบต่างๆที่วางหลักเกณฑ์ขึ้นมาเป็นกรอบควบคุม
ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และกำหนดแบบแผนความ 
ประพฤติของช้าราชการเพื่อให้ช้าราชการประพฤติปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยกำหนดให ้
ข้าราชการวางตัวให้ถูกต้อง และเหมาะสมตาม พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการผลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประมวล 
จริยธรรมข้าราชกำหนดไว้

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วยวินัย
ช้าราชการตามที่กฎหมายกำหนดๆลฯ

๓.ค่าตอบแทน การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่มี
เจตนารมณ ์เพื่อการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเข้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ และ 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาหน่วยบริการ หรือต่าง 
หน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการไป 
ในทางมิชอบหรือมีการทุจริต

๑.การเบีกจ่ายเงิน พดส.
๒.ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ
๓.ค่าตอบแทนการปฏิน้ติงานนอกเวลาราชการ
๔.ค่าตอบแทน อสม.
๕.ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานใน 
หน่วยงานในช่วงนอกเวลาราชการ ฯลฯ

๔.ขัดแย้งกับ 
เจ้าหน้าที่/ 
หน่วยงาน 
ของรัฐ

การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของหน่วยงาน ร้องเรียน 
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานเกี่ยงกับการกระทำการใดๆที่มีผล 
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหน่ึง ต่อผู้ร้องเรียน 
หรือโรงพยาบาลฯ

ปฏิบัติการใดที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ



๔

๘. ขั้นตอนการรัดการเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสviเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๘.๑ โรงพยาบาลศรีรัตนะ รับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการ 

ร้องเรียนต่างๆ
๘.๒ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่งไป (กรณีหนังสือร้องเรียนหรือบัตรสนเท่ห์ส่งมาทางไปรษณีย์)หรือเจ้าหน้าที่ดูนย ์

รับเรื่องร้องเรียน(กรณียื่นร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)ดำเนินการลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน
๘.๓ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป (กรณีหนังสือร้องเรียนหรือบัตรสนเท่ห์ส่งมาทางไปรษณีย์)หรือเจ้าหน้าที่ศูนย ์

รับเรื่องร้องเรียน (กรณีย่ืนร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน) คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน 
หรือเรื่องที่แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ เพื่อพิจารณาและส่ังการข้อ 
ร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติชอบ

๘.๔ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้มีฃ้อสั่งการให้งานควบคุมภายใน ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห้น ข้อเสนอแนะ และรัดทำหนังสือเสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
ศรีรัตนะ เพื่อพิจารณาส่ังการ

๘.๕ งานควบคุมภายใน ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวซ้องตำเนินการ
๘.๖ งานควบคุมภายใน แจ้งผู้ร้องทุกข์/ ผู้ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ (กรณีมึชื่อ / ที่อยู่/หน่วยงาน 

ซัดเจน) ให้ทราบเนื้องต้นภายใน ร>๕ วัน
๘.๗ งานควบคุมภายใน รับรายงานติดตามความก้าวหน้าผลการเนินงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวช้อง
๘.๘งานควบคุมภายใน เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
๘.๙ งานควบคุมภายใน เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียนหรีอแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบเพื่อการ 

ประมวลผลและสรุปวิเคราะห์
๘.๑๐ งานควบคุมภายใน รัดท่ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดีอน / รายปี)
£«.(9)(9) งานควบคุมภายใน รัดเก็บเรื่อง



๙.นผนผังกระบวนการจัดการเรี่องร้องเรียนหรือที่แจ้งเบาะแสด้านทางทุจริตและประพฤติมิชอบ (workflow)

๑.รับเรองร้องเรียนหรีอเรีองทัแจ้งเบาะแสเกียวกับ 

การทฺขีริตประพฤติมิชอบและวินัยราชการ

๑.เจ้าหน้าที่ ก.บริหารทั่วไป 
๒เจ้าหน้าท่ี งานควบคุม 
ภายใน เป็นผู้รับเรื่อง 
ร้องเรียน
๑.เจ้าหน้าที่ ก.บริหารทั่วไป 
๒.เจ้าหน้าที ่งานควบคุม 
ภายใน เป็นผู้รับเรื่อง 
ร้องเรียน

๔.ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฯพิจารณาสัง

I. งานตรวจสอบภายในหรืองานนิติการเก็บ

๒.ลงทะเบียนรับในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน

๕.๒ กรณีเป็นเรื่องร้องเรียน 
เกี่ยวกับการให้บริการและ 
การรักษาพยาบาลแจ้งให ้
ศนย์สันติวิธ ีดำเนินการ

๖.๒ ชัดทำรายงานการตรวจสอบฯ 
เสนอ ผอ.รพ. พิจารณาและสั่งเนิน 
การต่อไป

๘.เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบและวินัย

๙.จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผอ.รพ. (รายเดือน/รายปี)

๖.๑ ชัดทำรายงานการตรวจสอบฯเสนอ 
ผอ.รพฯ รับทราบ/ยุติเรื่องและแจ้งผลให้ผู้ 
ร้องฯ ทราบ(กรณีมชื่อ+ที่อผู่ผู้รัอง)

๓.คัดแยก/วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน หรือเรื่องที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการ 
ทุจริต ประพฤติมิชอบและวินัยราชการ นำเสนอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

๗.ดำเนินการตามข้อส่ังการ เช่น แต่งต้ัง คกก.สืบสวน หรีอ คกก.สอบสวนวินัยอย่าง 
ร้ายแรงAม่รัายแรง จนเสร็จสินกระบวนการในแต่ละกรณ ีและแจ้งผลให้ผู้ร้องฯ

<£.๑ กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ วินัยราชการแจ้งให้ 
งานตรวจสอบภายในและงานนิติการแต่งตั้ง คกก. 
ตรวจสอบฯหรือดำเนินการตรวจสอบ



๑0. การติดตามประเมินผลและรายงาน
๑๐.๑ เมื่อดำเนินการตามข้อสังการของผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ เช่นแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ 

คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงAม่รัายแรงและเมื่อเสรีจสินกระบวนการในแต่กรณีแล้วให้งานควบคุมภายใน 
เก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบและวินัยราชการลงในสมุดคุมเรื่องร้องเรียนไว ้
๑๐.๒ ชัดทำรายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบและวินัยราชการเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ(ราย 
ไตรมาส/รายปี)

งานควบคุมภายใน 
โรงพยาบาลศรีรัตนะ



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลฝานเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ,ศ. ๒(๕๖๓ 

สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีรัตนะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาคูๅรณสุจุเ

ชอหน่วยงาน : โรงพยาบาลศรีรัตนะ 
วัน/เดือน/ป ี: ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
หัวข้อ ะ ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลศรีรัตนร

รายละเอียดข้อมูล (โดยสจุปหรือเอกสารแนบ)
- คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลศรีรัตนะ

Link ภายนอก:
หมายเหต ุะ vwvw.sirattanahospitalgo.th.

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

จินตนา เทียนทอง 

(นางสาวจินตนา เทียนทอง ) 

เจ้าพนักงานธุรการ 
วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อบุมิติรับรอง 

พลรัตน์ดา ดลสุข 

( นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
ผู้รับผิดชอบ งานตรวจสอบภายใน 

วันที ่๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

พันเดา สายทอง 
(นางพันเดา สายทอง)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบ้ติการ 
วันที ่๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


