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คูมือการดําเนินงานเรือ่งการทุจริต ประพฤตมิชิอบ  
โรงพยาบาลอมัพวา อาํเภออมัพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

๑. บทนํา 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖               

ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง                     
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตองานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน       
มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง
ความตองการและมีการประเมินผลการใหบริการสมํ่าเสมอ 

การทุจริต ประพฤติมิชอบ/การรองเรียน/รองทุกข  ท่ีประชาชนรองเรียน ถือเปนเสียง

สะทอนใหหนวยงานทราบวา การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใด ซ่ึงรัฐบาล

และหนวยงานของรัฐไดตระหนักและใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน

มาโดยตลอด มีการรับฟงความคิดเห็นเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม และตรวจสอบการทํางานของ

รัฐบาลและหนวยงานของรัฐมากข้ึน     เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและเสริมสรางความสงบสุข

ใหเกิดข้ึนในสังคม โดยเฉพาะเม่ือประเทศมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และการเมืองอยาง

ตอเนื่องทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นําไปสูการแขงขัน การเอารัดเอาเปรียบ เปนเหตุใหประชาชน

ท่ีไดรับความเดือดรอน ประสบปญหาหรือไมไดรับความเปนธรรม จึงมีการรองเรียน/รองทุกขตอหนวยงานตาง 

ๆ เพ่ิมข้ึน  

เพ่ือใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการ

พัฒนา การบําบัดทุกข บํารุงสุข  ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ใหมี

ประสิทธิภาพมีความรวดเร็ว และประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  โรงพยาบาลอัมพวา ในฐานะท่ีเปน

หนวยงานในการใหบริการแกประชาชน ไดเปดชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง บริการ

ใหขอมูล และรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข การทุจริตประพฤติมิชอบ  และเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต

เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง หรือไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเก่ียวกับการทํางานของ

โรงพยาบาลอัมพวา จึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานดานการทุจริต ประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลอัมพวา ข้ึนเพ่ือ

เปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ซ่ึงในกรณีการรองเรียนท่ีเก่ียวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราว

ไวเปนความลับและปกปดชื่อผูรองเรียน เพ่ือมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการ

รองเรียน 

๒. วัตถุประสงคการจัดทาํคูมือ 
  1. เพ่ือเปนคูมือในการปฏิบัติงาน การดําเนินการจัดการเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ 

2. เพ่ือใหเจาหนาท่ีโรงพยาบาลอัมพวา ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน    ในการรับ
เรื่องราวรองเรียนรองทุกข การทุจริตประพฤติมิชอบ หรือขอความชวยเหลือใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
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3. เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลอัมพวา มีข้ันตอน/กระบวนการ

และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
4. เพ่ือสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมี

ประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือเผยแพรใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของโรงพยาบาลอัมพวาทราบ

กระบวนการ 
6. เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการ                     

ขอรองเรียนท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

๓. ขอบเขต 
คูมือการดําเนินงานเรื่อง การทุจริตประพฤติมิชอบ ไดรวบรวมขอมูลเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/

รองทุกข และขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานรองเรียน/รองทุกข ประกอบดวย แนวคิดเก่ียวกับเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

๔. กรณีการรองเรียน/รองทุกข 
๑. กรณีเรื่องรองเรียนท่ัวไป 
๒. กรณีขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
3. กรณีเรื่องรองทุกข / รองเรียนขาราชการ หมายถึง เรื่องราวท่ีขาราชการเปนผูถูกรองเรียน 

เนื่องจากเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ี หรือปฏิบัติตนไมเหมาะสม   การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดใน

ตําแหนง  หรือละ  เวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาท่ีท้ังท่ีตนมิได

มีตําแหนงหรือหนาท่ี นั้น หรือใชอํานาจ ในตําแหนงหนาท่ีท้ังนี้เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบ

สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

5. คําจํากัดความ 
การทุจรติ                    หมายถงึ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา1 (1) หมายถงึ “เพื่อแสวงหา 

                                 ประโยชนที่มคิวร ไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรอืผูอื่น” คําวา  

                                “ทุจรติตอหนาที่” ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการ  

                                 ปองกันและ ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.2542 มาตรา4 หมายถงึ “การ 

                                 ปฏบิัตหิรอืละเวนการปฏบิัติอยางใดในตําแหนง หรือละ เวนการปฏบิัติ 

                                 อยางใดในพฤตกิารณทีอ่าจทําใหผูอื่นเช่ือวามตีําแหนงหรอืหนาที่ทัง้ที่ตน 

                                 มไิดมตีําแหนงหรอืหนาที่ นัน้ หรอืใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ทัง้นี้เพื่อ 

                                 แสวงหาประโยชนที่มคิวรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรอืผูอื่น” คําวา  

                                 “มชิอบ” หมายความวา “ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบของทางราชการ  

                                 คําสั่งของ ผูบังคับบัญชา 
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การรองเรยีน  รองทุกข    หมายถงึ การรองเรยีน/รองทุกขราชบัณฑติยสถาน (๒๕๔๖: ๙๒๘)  

                                 ใหความหมายของคําวา รองเรยีน รองทุกขไวดังนี้ รองเรียน หมายถงึ เสนอ  

                                 เรื่องราวมตคิณะรัฐมนตรแีบบธรรมเนยีมของทางราชการ หรอืตามทํานอง 

                                 คลองธรรม คอืไมเปนไปตามทาง ที่ถูกที่ควร”   

                                 รองทุกขหมายถงึ บอกความทุกขเพื่อขอใหชวยเหลอื  

ผูรับบริการ             หมายถึง  ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 
ผูมีสวนไดสวนเสีย           หมายถึง  ผูท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบท้ังทางตรง และทางออม     

                               จาก การดําเนินการของสวนราชการ เชน หนวยงานตางๆ เอกชนตางๆประชาชน  
                               ในชุมชน/หมูบานเขต   ตําบล  

การจัดการขอรองเรียน    หมายถึง  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียนขอเสนอแนะ/ 
                                 ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล 
ผูรองเรียน                     หมายถึง  ประชาชนท่ัวไป / ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอยังศูนยรับเรื่องรองเรียน 
                                  โรงพยาบาลอัมพวา ผานชองทางตางๆโดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน

การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล 
ชองทางการรับขอรองเรียน หมายถึง  ชองทางตางๆท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน ติดตอดวยตนเอง

รองเรียนทางโทรศัพท / ทางไปรษณีย (จดหมาย) / เว็บไซต / Facebook 
เจาหนาท่ี หมายถึง  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลอัมพวา 
ขอรองเรียน    หมายถึง  แบงเปนประเภท 3 ประเภท คือ  

- ขอรองเรียนท่ัวไป เชน เรื่องราวรองทุกขท่ัวไปขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คําชมเชย 
สอบถาม หรือรองขอขอมูลขาวสารเก่ียวกับคุณภาพและการใหบริการของ
หนวยงาน 
- การรองเรียนเก่ียวความไมโปรงใสของการจัดซ้ือจัดจาง 
- การรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี หรือปฏิบัติตนไมเหมาะสมของขาราชการ 
พนักงาน พนักงานจาง สังกัดโรงพยาบาลอัมพวา 

คํารอง หมายถึง  คําหรือขอความท่ีผูรองเรียนกรอกตามแบบฟอรมท่ีศูนยรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข หรือระบบการรับคํารองเรียนเอง มีแหลงท่ีสามารถตอบสนอง
หรือมีรายละเอียดอยางชัดเจนหรือมีนัยสําคัญท่ีเชื่อถือได 

การดําเนินการเรื่องรองเรียน หมายถึง  เรื่องรองเรียน/รองทุกขท่ีไดรับผานชองทางการรองเรียนตางๆมาเพ่ือ
ทราบหรือพิจารณาดาเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาท่ี 

การจัดการเรื่องรองเรียน หมายถึง  กระบวนการท่ีดําเนินการในการแกไขปญหาตามเรื่องรองเรียนท่ีไดรับ
ใหไดรับการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนจากการดําเนินงาน 
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6. ชองทางการรองเรียน 

กรณีผูรับบริการตองการแจงขอรองเรียน/รองทุกข ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ เก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานหรือใหบริการของเจาหนาท่ี สามารถแจงผานชองทางตางๆ ดังนี้  

1. เดินทางมาดวยตนเอง สถานท่ี โรงพยาบาลอัมพวา ตําบลแควออม อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

2. ทางไปรษณีย /จดหมาย ท่ีอยู โรงพยาบาลอัมพวา 43/1 หมูท่ี 7  ตําบลแควออม อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม  75110 

3. ทางโทรศัพท  เบอรโทร  0-3470-2112-4 
4. ทางเว็บไซต  http://www.amphos.go.th 
5. ทาง Facebook  โรงพยาบาลอัมพวา 

 
7.  สถานท่ีตั้ง 

           โรงพยาบาลอัมพวา   ตําบลแควออม  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม   
 

8.  ระยะเวลาเปดใหบริการ 

เปดใหบริการวันจันทร - วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

9. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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โรงพยาบาลอัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

เรื่อง  การจัดการขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

การจัดการขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบ หนา 1 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ        ๑. รอยละ ๑๐๐ ของขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบไดรับการแกไขและแจงกลับ 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา จุดคุณภาพงาน ผูรับผดิชอบ 

      

1 รับเร่ืองจากหนวยงานของรัฐ รองเรียนผานทางชองทางตางๆ ๓๐ นาที รวดเร็ว ทันใจ ผูรับผดิชอบรับเร่ือง 

      

๒ รับเร่ือง ลงทะเบียนและบันทึกขอมูล ลงทะเบียนและบันทึกขอมูล ๑๕ นาที มกีารบันทึกขอมูลและรับเร่ือง ผูรับผดิชอบรับเร่ือง 

      

      

๓ พจิารณา วเิคราะห  วเิคราะหเอกสาร เพื่อแยกตามประเภทขอรองเรียนและ ๑ วัน มกีารแยกและวเิคราะหขอรอง ผูรับผดิชอบรับเร่ือง 

 สรุปประเด็นขอรองเรียน สรุปประเด็นเสนอผูบังคับบัญชา  เรียนและเสนอผูบังคับบัญชา  

      

      

๔ เสนอผูบังคับบัญชาพจิารณา ผูบังคับบัญชาพจิารณารายงานการตรวจสอบประเด็นขอรองเรียน ๑ วัน  ผูรับผดิชอบรับเร่ือง 

      

    ไมจริง                                    จริง     

      

      จบ                              

 

 

 

 



 
 

เรื่อง  การจัดการขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

การจัดการขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบ หนา 2 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ        ๑. รอยละ ๑๐๐ ของขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบไดรับการแกไขและแจงกลับ 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา จุดคุณภาพงาน ผูรับผดิชอบ 

      

 จริง    ผูรับผดิชอบรับเร่ือง 

      

      

 แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน ดําเนินการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานและจัดทํารายงาน ไมเกนิ ๙๐ วัน มกีารดําเนินการสอบสวนจริง ผูรับผดิชอบรับเร่ือง 

   หรือตามท่ี และเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด  

   กฎหมายกําหนด   

            หนวยงานของรัฐ/ผูรองเรียน     

      

      

           เสนอผูบังคับบัญชาพจิารณา ผูบังคับบัญชาพจิารณารายงานการสอบสวนและส่ังการในรายงาน ๑ วัน มกีารเสนอผูบังคับบัญชาตาม ผูรับผดิชอบรับเร่ือง 

    ลําดับช้ัน  

      

 พจิารณาสรุปรายงานและ แจงผลการดําเนินงานไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ๑ วัน หนังสอืแจงผลการดําเนินงาน ผูรับผดิชอบรับเร่ือง 

              การดําเนินการเร่ืองรองเรียน     

      

      

      

 



บันทึกรับเรื่องรองเรยีนตางๆ 

วันที่รับเรื่องรองเรยีน............................................................................ เวลา ........................... น. 

เรื่อง .................................................................................................................................................................... 

ผูรองเรยีน (ถาทราบ) ........................................................................................................................................... 

ที่อยู ............... หมู ........... ตําบล............................ อําเภอ.........................จังหวัดสมุทรสงคราม 

เบอรโทรที่สามารถตดิตอได ......................................................................................................... 

                รายละเอยีดของเรื่องที่รองเรยีน ......................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

     บันทกึผลการประชุม การแกไขปญหา/เรื่องรองเรยีน ........................................................................................ 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

    การแจงปญหา/เรื่องรองเรยีนที่เกดิขึ้น [วันที่แจง .................................................................] 

[  ]  แจงใหผูรองเรยีนทราบ                              [  ]  ตดิประกาศใหทราบในหนวยงาน / พื้นที่ 

[  ]  แจงผานผูนําชุมชน / อสม.                          [  ]  เสยีงตามสาย / หอกระจายขาว 

[  ]  อื่นๆระบุ ......................................................................................................................................................... 

                 .......................................................................................................................................................... 
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