
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือ 
ปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤตมิิชอบ                                                 

ประจําป พ.ศ.2566
 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํานํา 

คูมือปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต ของโรงพยาบาลโคกสูง จัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบหรือ

แนวทางทางในการปฏิบัติงาน ดานรับเรื่องรองเรียนการทุจริต ใหเปนระบบราชการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบ 

ติดตาม ลงโทษ ผูทุจริตไดเด็ดขาด สงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม ทุจริต และเปน

การเพิ่มชองทางในการรับรองเรียนการทุจริตใหกับประชาชน ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลัก ธรรมาภิบาล (Good 

Governance) คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียนการทุจริต โรงพยาบาลโคกสูง ฉบับนี้จึงจัดทําขึ้น เพื่อเปนแนว

ทางการดําเนินการจัดเรื่องรองเรียนการทุจริตของโรงพยาบาลโคกสูง ทั้งนี้การจัดการขอรองเรียนดานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ จําเปนตองมีขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดยีวกัน  

 

    โรงพยาบาลโคกสูง 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

หนา 

คํานํา 

หลักการและเหตุผล                                                                                                       1 

การจัดตั้งศูนยการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
โรงพยาบาลโคกสูง                                                                                                         1  

สถานที่ตั้ง             1 

หนาท่ีความรบัผิดชอบ                      1

วัตถุประสงค             2 

คําจํากัดความ                      2

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร                     2 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                            

 - การย่ืนคาํรอง            3 
 - ระยะเวลายื่นคํารอง           3 
 - สถานท่ียื่นคํารอง           3  
 - สาระสําคัญของคํารอง                                     3 
 - เอกสารหลักฐานในการยื่นคํารอง          3 

- เกณฑการพิจารณา                                                                                    3 
- การแจงผลการพิจารณา           4  

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนการทุจริต จากชองทางตาง ๆ       4 

การบันทึกขอรองเรียน            4 

การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหา 
- กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร                                      4  
- กรณีเปนขอรองเรียน           4 

การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน          5 

การรายงานผลการดาํเนินการใหผูบริหารทราบ         5 

 



 

สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

มาตรฐานงาน 
- การดาํเนินการแกไขขอรองเรียน          5 

 - กรณีไดรบัเรื่องรองเรียน           5 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

โรงพยาบาลโคกสูง  



 

๑.  หลักการและเหตุผล  

  การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบในภาครัฐ เปนหนึ่งในนโยบายสําคัญของ 

ประเทศโดยถูกบรรจุอยูในยุทธศาสตรชาติระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และรัฐบาลไดมากําหนดอยูใน 

ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งโรงพยาบาลโคกสูง ได 

ตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว ดังนั้น เพื่อเปนการสนับสนุนในการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต  

(CORRUPTION PERCEPTION INDEX: CIP) ของประเทศไทย ตามวัตถุประสงคของรัฐบาล โรงยาบาลโคกสูง ได 

กําหนดมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน โดยการจัดศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตขึ้น 

  ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตโรงพยาบาลโคกสูง มีบทบาทหนาที่หลักในการดําเนินการปองกัน 

ปละปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลโคกสูง ใหเปนระบบราชการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได ติดตาม ลงโทษ  

ผูทุจริตไดเด็ดขาด สงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และเปนการเพิ่ม 

ชองทางในการรับรองเรียนเรื่องการทุจริตใหกับประชาชนตั้งอยูบนพื้นฐานของ หลักธรรมาภิบาล  (Good 

Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได

กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อ

ตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดี ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกิดความจําเปน มีการ

ปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ

ตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการสม่ําเสมอ 

๒.  การจัดต้ังศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต โรงพยาบาลโคกสูง 

ดวยรัฐบาลกําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริต และคอรัปชั่นในวงการราชการเปนนโยบายเรงดวนที่ตอง

มีการดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง จึงไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมกันในการเปน

ผูตรวจในตราสอดสองและเฝาระวังมิใหเกิดการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐมากขึ้น  

๓.  สถานที่ต้ัง 

  ตั้งอยู  ณ  โรงพยาบาลโคกสูง  ตําบลโคกสูง  อําเภอโคกสูง  จังหวัดสระแกว 

๔.  หนาที่ความรับผิดชอบ 

  ตรวจสอบเรื่องรองเรียนการทุจริตของโรงพยาบาลโคกสูงอยางรวดเร็ว และวางมาตรการปรับปรุง 

แกไข และพัฒนาชองทางรับเรื่องรองเรียนการทุจริตของโรงพยาบาลโคกสูง เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 

 

 

 

 

 



 

๕.  วัตถุประสงค 

  ๑.  เปนชองทางใหประชาชน หนวยงาน องคกรหรือกลุมตางๆ ไดแจงขาวสารเกี่ยวกับการทุจริต 

คอรัปชั่นและการประพฤติมิชอบตางๆ  

  ๒.  เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนการทุจริตของโรงพยาบาลโคกสูง มีขั้นตอน/ 

กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน   

  3.  เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน  

ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ   

๖.  คําจํากัดความ   

“ผูรับบริการ”     หมายถึง   ผูที่มารับบรกิารจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป 

“ผูมีสวนไดเสีย”   หมายถึง   ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม   จากการ  

ดําเนินการของสวนราชการ   เชน  ประชาชนในโรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแกว 

“การจัดการขอรองเรียน”    ความหมายครอบคลุมถึง การจัดการในเรื่องขอรองเรียน ตั้งแตตนจนถึงการไดรับการ  

แกไขหรือไดขอสรปุ เพื่อแจงผูรองเรียนกรณีท่ีผูรองเรียนแจงชื่อ ที่อยู ชัดเจน 

“ผูรองเรียน”  หมายถึง  ประชาชนทั่วไป / ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอราชการผานชองทางตาง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค

ครอบคลุมการรองเรยีน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล  

“ชองทางการรับขอรองเรียน”   หมายถึง  ชองทางตาง ๆ  ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน  ติดตอดวยตนเองท่ี

โรงพยาบาลโคกสูง /ติดตอทางโทรศัพท 037-441-113 /เว็บไซต http://ksh.go.th/  เปนตน 

“เจาหนาที่”      หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรยีนของหนวยงาน 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต โรงพยาบาลโคกสูง  

“ขอรองเรียน” หมายถึง  ความเดือนรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของเจาหนาที่โรงพยาบาลโคกสูง 

เชน พบเห็นการกระทําอันมิชอบดานการทุจริตคอรัปชั่น พบเห็นความผิดปกติในการบรรจุแตงตั้งพนักงานจาง 

๗.  ระยะเวลาเปดใหบริการ 

  เปดใหบริการวันจันทร  ถึง วันศกุร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา   

๐๘.๐0 – ๑๖.๓๐ น. 

 
 

 

 

 

 



 

๙.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ผูใหบริการที่ไดรับความเสียหายท่ีเกิดจากการใหบริการสาธารณสุข มาตรา 18 (4) ซึ่งอาจไดรับเงิน

ชวยเหลือได โดยตองเปนผูใหบริการของหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ระเบียบและขั้นตอน
ปฏิบัติ ดังนี ้

9.1 การยื่นคํารอง ผูมีสิทธิยื่นคํารอง ไดแก ผูใหบริการ หรือทายาท ทายาท ไดแก บิดา มารดา คูสมรส 
ผูสืบสันดาน(บุตร) พี่นองรวมบิดามารดา พี่นองรวมบิดา พี่นองรวมมารดา ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา โดยใหทายาท
คนใดคนหนึ่งยื่นไดโดยไมจําเปนตองยื่นตามลําดับชั้น  

9.2 ระยะเวลายื่นคํารอง 1 ป นับจากทราบความเสียหาย  
9.3 สถานที่ย่ืนคํารอง  

- โรงพยาบาลโคกสูง  
- ตางจังหวัดย่ืนสํานักงานสาขาจังหวัด (สสจ.) ที่เกิดเหตุ  
- กรุงเทพฯ ยื่น สปสช.เขต กรุงเทพมหานคร  
- หรือสงคํารองทางไปรษณียลงทะเบียน โดยคณะกรรมการจะถือวันที่ประทับตราเปนวันที่

ยื่นคาํรอง  
9.4 สาระสําคัญของคํารอง การยื่นคํารองจะเขียนตามแบบฟอรมที่กําหนด หรือเขียนเปนหนังสือก็ได แต

ขอความในหนังสือควรมี  
- ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ ของผูใหบรกิารที่ไดรับความเสียหาย 
- ความเสียหายท่ีไดรับ พรอมหลักฐานแสดงใหเห็นถึงความเสียหาย  
- ชื่อหนวยบริการ ที่ผูใหบริการสังกัดขณะไดรับความเสียหาย  
- วัน เวลา และพฤติการณที่เกิดความเสียหาย  
- วันที่ทราบความเสียหาย  
- ชื่อ – นามสกุลและสิทธิการรกัษาพยาบาลของผูรับบริการที่กอใหเกิดความเสียหาย  
- สถานท่ีที่ติดตอผูเสียหาย หรือผูย่ืนคํารองไดโดยเร็ว หมายเหตุ การยื่นคํารอง หากยื่นผาน

ผูบังคับบัญชาของหนวยบริการตนสังกัดของผูใหบริการที่ไดรับ ความเสียหาย ก็จะทําใหมีน้ําหนักนาเชื่อถือ
วาเหตุที่เกิดขึ้นทําใหเกิดความเสียหายกับผูให บริการจริง (ใหผูบังคับบัญชาเซ็นเห็นชอบ)  
9.5 เอกสารหลักฐานในการย่ืนคาํรอง 

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการของผูใหบริการ  
- เอกสารแสดงสิทธิของผูรบับริการ(รายที่ทําใหเกิดความเสียหายแกผูใหบริการ) 
-  เวชระเบียนของผูรับบรกิารและผูใหบริการในสวนที่เก่ียวของกับความเสียหาย 
- ใบรับรองแพทยที่ออกใหกับผูใหบริการ(ถามี) 
- เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใด ที่มขีอมูลอันเปนประโยชนตอการพิจารณา 
- หนังสือมอบหมายงาน  

9.6  เกณฑการพิจารณา 
-  ผู ใหบริการที่ไดรับความเสียหายตองเปนผู ใหบริการของหนวยบริการตาม พ.ร.บ.

หลักประกันสุขภาพ แหงชาติ พ.ศ.2545 
-  เปนความเสียหายที่เกิดจากการใหบริการสาธารณสุข 
-  เปนการใหบริการกับผูมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา (กรณไีดรับความเสียหาย

จากผูรับบริการสิทธิอื่นๆย่ืนคํารองตอสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
- ตองยื่นคํารองภายใน 1 ป นับจากทราบความเสียหาย  



 

9.7 การแจงผลการพิจารณา เลขานุการของคณะอนุกรรมการจะมีหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูใหบริการ
ที่ไดรับความเสียหายหรือทายาททราบพรอมแจงสิทธิในการยื่นอุทธรณภายใน 30 วัน หลังไดรับหนังสือแจงผลทาง
ไปรษณยีตอบรับ 

๑๐.  การรับและตรวจสอบขอรองเรียนการทุจริต  จากชองทางตาง ๆ  

ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน ที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ  โดยมีขอปฏิบัติ  

 
ชองทาง 

 
ความถี่ในการ 

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
รับขอรองเรียน  

เพื่อประสานหาทางแกไข
ปญหา 

 
หมายเหตุ 

 
รองเรียนดวยตนเอง  ณ 

โรงพยาบาลโคกสูง 

 
ทุกครั้งที่มีการรองเรยีน 

 
ภายใน  ๑  วันทาํการ 

 

รองเรยีนผานเว็บไซต 
โรงพยาบาลโคกสูง 
http://ksh.go.th 

 
ทุกวัน 

 
ภายใน  ๑  วันทาํการ 

 

 
รองเรียนทางโทรศพัท 

037 441 113 

 
ทุกวัน 

 
ภายใน  ๑  วันทาํการ 

 

 

๑๑.  การบันทึกขอรองเรียน 

 11.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพทติดตอ เรื่อง

รองเรยีน/รองทุกข และสถานที่เกิดเหตุ 

 11.๒  ทุกชองทางที่มีการรองเรียน  เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียน ลงสมุดบันทึกขอรองเรียน  

๑๒.  การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหาขอรองเรียน และการแจงผูรองเรียนทราบ 

 ๑๒.๑  กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร  ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร  เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ  

เพื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 

 ๑๒.๒  กรณีเปนขอรองเรียน ที่เปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน  เชน 

พฤติกรรมบริการ ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม/ ผูปวยและญาติ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเจาหนาท่ี การ

สื่อสาร/ การบันทึกขอมูล เปนตน  จัดทําบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพื่อสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดย

เบ้ืองตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ  



 

๑๓.  การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 

  ใหหนวยงานที่เก่ียวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน  1๕  วันทําการ  เพื่อเจาหนาที่

ศูนยฯ  จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ  ตอไป 

๑๔.  การรายงานผลการดําเนนิการใหผูบริหารทราบ 

 ๑๓.๑  ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน ใหผูบริหารทราบทุกเดือน 

 ๑๓.๒  ใหรวบรวมและรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ  เพ่ือนํามาวิเคราะหการจัดการขอ

รองเรยีน ในภาพรวมของหนวยงาน  เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข  ปรับปรุง  พัฒนาองคกร  ตอไป 

๑๕.  มาตรฐานงาน 

 15.1 การดําเนินการแกไขขอรองเรียน ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 15.2 กรณีไดรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลโคกสูง แจงผลการพิจารณา 

เลขานุการของคณะอนุกรรมการจะมีหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูใหบริการที่ไดรับความเสียหายหรือทายาททราบ

พรอมแจงสิทธิในการย่ืนอุทธรณภายใน 30 วัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


