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 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้ จ าท าขึ้นเพ่ือเป็นแนว
ทางการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลเทพา โดยมีวัตถุประสงค์
ให้มีการด าเนินการที่แตกต่างจากคู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้เสียจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐมีช่องทางในการด าเนินการร้องเรียนและได้รับการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
อย่างเหมาะสม เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงพยาบาลเทพาให้ดียิ่งขึ้น  
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กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

โรงพยาบาลเทพา 

1.ค าจ ากัดความ 

เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเทพา เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยา
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
โรงพยาบาลเทพา การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชและลูกจ้าง ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็น
ต่างๆ 

การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อ
ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ผ่านช่องทาง 2 ทาง ได้แก่ 

 1.ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังที่ตั้งโรงพยาบาลเทพา โดย  

  - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  

  - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  

 2.เว็บไซต์โรงพยาบาลเทพา “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส”   
www.thephahospital.go.th 

การร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการพล
เรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกระท าความผิดทางวินัย โดยมี
การฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้ก าหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัยและได้ก าหนดโทษ
ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่องเก่ียวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว 

ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีสิทธิเสนอค า
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อโรงพยาบาลเทพาได้ 

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลเทพา 

หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการ
แพทย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสในสังกัดโรงพยาบาลเทพา  

การด าเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไขหรือได้
ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อที่อยู่ชัดเจน 

 

http://www.thephahospital.go.th/


2.ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
1) การบริหาร

จัดการ 
การที่ส่วนราชการด าเนินการด้านการ
บริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส และ
เป็นธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และ
ผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการ
และประโยชน์ระยะยาวของราชการที่จะ
ได้รับประกอบกัน 

1.การบริหารทั่วไป และงบประมาณ ร้องเรียน
โดยกล่าวหาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
พฤติกรรมส่อในทางไม่สุจริตหลายประการ 
2.การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดยกล่าวหาว่า
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมีพฤติกรรมส่อ
ในทางไม่โปร่งใสหลายประการ 
3.การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดยกล่าวว่า
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องด าเนินการเกี่ยวกับการ
แต่งตั้ง การเลื่อนต าแหน่ง การพิจารณาความดี
ความชอบและการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม 

2.วินัยข้าราชการ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์
ขึ้นมาเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ และก าหนดแบบแผนความ
ประพฤติของข้าราชการ เพ่ือให้
ข้าราชการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย
ก าหนดให้ข้าราชการวางตัวให้ถูกต้อง
และเหมาะสมตามพ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการก าหนดไว้ 

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วยวินัย
ข้าราชการตามที่กฎหมายก าหนด ฯลฯ 

3.ค่าตอบแทน การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์
เพ่ือการจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
ในช่วงนอกเวลาราชการและเจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการหรือต่าง
หน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการไปในทางมิชอบหรือมีการ
ทุจริต 

1.ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมไม่ท าเวชฯ 
2.การเบิกจ่ายเงิน พตส. 
3.ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
4.ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ ฯลฯ 

4.ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่/
หน่วยงานของรัฐ 

การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของ
หน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานเกี่ยวกับการกระท าการใดๆ ที่
มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด
อย่างหนึ่งต่อผู้ร้องเรียนหรือโรงพยาบาล
เทพา 

ปฏิบัติการใดท่ีส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 

 



หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 1.ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย  
  1.1 ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน  
  1.2 วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
  1.3 ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 
  1.4 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)  

 2.ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหาย
ต่อเจ้าหน้าที่หรือโรงพยาบาลเทพา หรือบุคคลภายนอก 

 3.เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 
ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทพา 

 4.เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน
การด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูลและเก็บเป็น
ฐานข้อมูล 

 5.ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้  

  5.1 ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยาน
แวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะท าการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
22 ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
  5.2 ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค า
พิพากษาหรือค าสั่งที่สุดแล้ว 
  5.3 ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือองค์กรอิสระท่ีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ด าเนินการ
หรือด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา  
  5.4 ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพาว่าจะรับไว้
พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี 

 

 

 



3.ขอบเขต 

 3.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากหน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่อง
ทางการร้องเรียน 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

  1.ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังที่ตั้งโรงพยาบาลเทพา โดย  

   - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  

   - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  

  2.เว็บไซต์โรงพยาบาลเทพา “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส” 
www.thephahospital.go.th 

4.ขั้นตอนการด าเนินการ 

 เริ่มจากงานประกันสุขภาพฯ รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จาก
ช่องทางการร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสโรงพยาบาลเทพา ลงทะเบียนรับเรื่อง
ร้องเรียน คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา พิจารณาสั่งการ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการหรือมอบหมายให้งานบริหารทั่วไป แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/
สอบสวน แล้วรายงานผลให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพาพิจารณาสั่งการ และแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (กรณี
มีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงานชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปรายงานผลการด าเนินงาน จัดท ารายงานสรุปผลวิเคราะห์เสนอ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา (รายเดือน/รายปี) แล้วงานบริหารทั่วไปเก็บเรื่อง   

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 5.1 เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จากช่องทางร้องเรียนของโรงพยาบาลเทพา 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

  1. ยื่นเรื่องร้องเรียนถึงโรงพยาบาลเทพา 
   - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  
   - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  
   - หน่วยงานราชการอ่ืน เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

   - ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสโรงพยาบาลเทพา 
www.thephahospital.go.th 

http://www.thephahospital.go.th/
http://www.thephahospital.go.th/


 5.2 เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพลงทะเบียนรับเรื่องในทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน  
 5.3 เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพคัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 5.4 เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปสรุปความเห็นเสนอหรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนและจัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา พิจารณาลงนาม 
 5.5 เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  
 5.6 เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบ
เบื้องต้นภายใน 15 วัน 
 5.7 เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินการจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
 5.8 เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา  
 5.9 เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป เก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียน เพ่ือประมวลผลและสรุปวิเคราะห์  
 5.10 เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาล
เทพา (รายเดือน/รายปี) 
 5.11 เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปจัดเก็บเรื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

 

 


