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17 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
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หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีบทบาท
หน้าที่หลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้าน
ทุจริต”ด้วยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณา
การ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การ
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขได้ก าหนด
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ป. 1 ค (ปลูก/ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปรามและ
เครือข่าย)  
  นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลหัวไทร รวมถึง
ประสานติดตามอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ และต้องด าเนินการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่สนองตอบต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการที่ก าหนดดังนี้ 

1. ในกรณีที่เรียกร้องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบชองข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน 
แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือทราบทันที และให้พิจารณา
ด าเนินการทางวินัยหรืออาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้
ให้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือทราบเป็น
ระยะเวลาความเหมาะสม 
กรณี ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเป็นกรณีที่ท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการหรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่
อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องไปด ารงต าแหน่งอ่ืนเป็นการชั่วคราวเพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบและป้องกันการกระท าท่ีอาจมีผลในการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีที่เป็น
เรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มี
การย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในอัตราก าลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในส านัก
นายกรัฐมนตรีและด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดขึ้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่
ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการก าหนดกรอบอัตราชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
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พ.ศ. 2558 หรือค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 68/2558 เรื่อง 
มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและก าหนดอัตราก าลังชั่วคราว ลง
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แล้วแต่กรณี 
กรณี ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิดได้
ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือ
ทราบความคืบหน้าและเร่งรัดการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจากต าแหน่งก็ได้
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และในกรณีท่ีพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณา
ด าเนินคดีโดยทันที 
กระบวนการพิจารณา   ให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องตามปกติ แต่ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญ ความสนใจของประชาชน และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น 
กรณี  เป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วน
ราชการด าเนินการปรับย้ายจากต าแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายไปด ารงต าแหน่งหน้าที่ใน
ลักษณะเดิม หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการลงโทษ 

2. การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ท าให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือ
ท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ให้ถือเป็นกรณีท่ีต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือ
โอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนตามข้อ 1 วรรคสอง 

3. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยานหรือผู้ที่ให้ข้อมูลเบาะแสในการ
ตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการด าเนินการต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
กรณี ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมูลเพื่อให้ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพ่ือให้มีการ
ด าเนินการที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอ่ืน ให้พิจารณาด าเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่าง
เด็ดขาดด้วย 

4. ให้ส่วนราชการยึดถือปฏิบัติประเด็นการปฏิรูปที 3 ด้านการปราบปราม (1) ตาม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดังนี้ 
1. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทาง

ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุ
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อันสมควรสงสัยว่าประพฤติมิชอบหรือกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
เคร่งครัด 

2. การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ ได้แก่ 
2.1 รวดเร็ว ก าหนดเวลาในการด าเนินการให้รวดเร็ว หากไม่แล้วเสร็จให้ถือเป็น

ความบกพร่องของผู้บังคับบัญชา บังคับใช้มาตรการทางแพ่งและทางปกครอง
ด้วยความรวดเร็ว เท่าที่อาจจ าเป็นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
สมุดบัญชี บันทึก รายงานทางการเงิน หรือ เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับรายจ่าย
และรายรับของรัฐ และเพ่ือป้องกันการปลอมแปลงเอกสารดังกล่าว 

2.2 เด็ดขาด หากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าความผิดต้องด าเนินการลงโทษทันที
ภายในเวลาตามที่กฎหมายก าหนด หากพบว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือ
หากอยู่ในต าแหน่งหน้าที่ต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้ใช้
มาตรการสั่งให้พ้นจากหน้าที่ พักงาน หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

2.3 เป็นธรรม หากมีการร้องขอความเป็นธรรมให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เงื่อนเวลาที่ก าหนด และแจ้งให้ผู้ร้องทราบทันที พร้อมรายงานต่อหน่วยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและเป็นข้อมูลหรือด าเนินการต่อไป หากพบว่าเป็นกรณีท่ี
ไม่พบพฤติการณ์ว่าเป็นผู้กระท าความผิดก็ให้เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะทราบ 

  ดังนั้น กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นหน้าที่โดยมิชอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. ให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรี ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่าง
ครบถว้นและมีประสิทธิภาพ 

2. ให้บุคลากรที่รับผิดชอบในกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้รับจากช่องทาง
ต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างบูรณาการ 

3. เป็นหลักฐานแสดงวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ แสดงข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การปรับปรุง แก้ไขในการปฏิบัติงาน 
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ขอบเขต 
 ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรที่รับผิดชอบกระบวนการรับข้อร้องเรียน เรื่อง
การปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 
 ช่องทางที่ 1 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 
 ช่องทางที่ 2 โทร 075-389511 ต่อ 121 
 ช่องทางที่ 3 ตู้ไปรษณีย์ โรงพยาบาลหัวไทร 16 ม.4 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช     
       80170 
 ช่องทางที่ 4 https : // th-th.facebook.com/huasaihospital 2 
 ช่องทางที่ 5 ตู้แสดงความคิดเห็น 
 ช่องทางที่ 6 สายด่วน สปสช. 1330 
ผู้รับบริการ 
 สามารถจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการได้ดังนี้ 

1. ภาคประชาสังคม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้น าชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
และชมรมต่างๆ เป็นต้น 

2. หน่วยงานภาครัฐได้แก่ หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน  
3. องค์กรภาคเอกชน 

ประเภทข้อร้องเรียน 
1. ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลหัวไทร 
2. ข้อร้องเรียนในการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 

หัวไทร 
3. ข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบ ไม่มีคุณธรรม 

จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาลตามที่กฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องก าหนด 

หลักเกณฑ์ในการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
1. ใช้ถ้อยค าหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมี 

1.1 วัน เดือน ป ี
1.2 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ 
1.3 ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีความชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการสืบสวน 
สอบสวนได้  
1.4 ระบุพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ (ถ้าม)ี 
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1.5 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นเสียหาย หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียหาย 
1.6 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในการด าเนินการ
ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงได้นั้น ผู้บริหารสั่งให้ยุติเรื่อง และเก็บเป็นฐานข้อมูลใน
การเฝ้าระวังความเสี่ยงอันอาจจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่
โดยมิชอบ 

2. ต้องไม่เป็นข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบ ที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
     2.1 ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดตามข้อ 1. จึงจะ  
  รับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
     2.2 ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค าพิพากษาหรือ 
  ค าสั่งถึงที่สุดแล้ว 
    2.3 ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    2.4 ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐ 
    2.5 ข้อร้องเรียนที่องค์กรอิสระได้ด าเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได้มีข้อสรุปผล 
  การพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
  การทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การ
  ทุจริตในภาครัฐ  (ส านักงาน ป.ป.ท.) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  (ส านักงาน ป.ป.ง) เป็นต้น 
  นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจโดยชอบธรรมของผู้บังคับบัญชาว่า
จะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่ โดยพิจารณาเป็นเรื่องเฉพาะกรณี 
     2.6 การพิจารณาในการก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
  การพิจารณาข้อร้องเรียนในการก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนนั้น จะต้องปฏิบัติ
  ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และหนังสือส านัก 
  เลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0206/ว218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์
  และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราว
  ร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย ดังนั้น การส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น 
  ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องเรียนอาจจะได้รับความเดือนร้อน เช่น 

1. กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องเรียนและผู้ถูกกล่าวหา 
เนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และอาจเป็นการกลั่นแกล้ง
กล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้ 
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2. เรื่องท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
3. กรณีผู้ร้องเรียนระบุในค าร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน 

หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนให้หน่วยงานผู้ถูกร้องทราบ เนื่องจากผู้ร้องเรียน
อาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ  

 2.7 ค าจ ากัดความ 
  ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในก ากับของราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
   ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอ านาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้รับการแก้ไขเป็นที่ยุติ ตลอดจน
พิจารณาพัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้รับบริการจากภาคประชาสังคม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้น าชุมชน
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และชมรมต่างๆ เป็นต้น หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงาน
ภายนอก หน่วยงานภายใน เป็นต้น และองค์กรภาคเอกชน 
  ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้ร้องเรียนประเด็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผ่านช่องทางต่าง  ๆ ที่ ศูนย์ รับ เรื่ องร้ อง เรียน โรงพยาบาลหัว ไทร  จั งหวัด
นครศรีธรรมราช ก าหนด 
  หน่วยรับข้อร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หมายถึง ศูนย์
รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) 
  ข้อร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หมายถึง เรื่องร้องเรียน
กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข กระท าการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ื น 
รวมถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในต าแหน่ง หรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือ
หน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ 
การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการ
ทุจริตหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
  การด าเนินการ หมายถึง การที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมีกระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตั้งแต่ต้น จนถึงได้ข้อสรุป เช่น 
การแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง การลงพ้ืนที่ เ พ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง การแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสืบสวน และรายงานผู้มีอ านาจพิจารณาผลการสืบสวน การลงโทษตามกฎหมายก าหนด 
  การตอบสนอง หมายถึง การที่หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ได้ให้ข้อมูลการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้กับ
ผู้รับบริการ ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่
สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
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บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 และมาตรา 41 “ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน 
เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด 
โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นจะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป ...” 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 และ ค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557  
  บัตรสนเท่ห์ หมายถึง การเขียนเปิดโปง ประจาน การว่ากล่าวให้ร้าย ร้องเรียนกล่าวหาผู้อื่น 
ให้ได้รับความเสียหาย หรือเป็นลักษณะจดหมายฟ้องหรือกล่าวโทษผู้อื่นที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏ
ชัดแจ้ง ชี้พยานบุคคลแน่นอน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่ามีเหตุผลหรือพฤติการณ์เชื่อมโยง
พอที่จะเชื่อในเบื้องต้นได้หรือไม่เพียงใดว่าข้อกล่าวหาควรจะเป็นเช่นนั้น 
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ผังกระบวนการ 
 
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 นาที 
ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน 

2 

 
30 นาที 

 
 

ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน 

3 
 
 
 

1 วัน 
 

ผู้เกี่ยวข้อง 

4 

 
1 วัน 

 
 

ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล
หัวไทร 

5 
 
 
 
 
 

7 วันท า
การ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

6 
 
 
 
 
 

 
5 วัน 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

 

1. ผู้รบัผิดชอบ รับข้อร้องเรียนการทุจริต การ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จาก

ช่องทางที่ก าหนด 

2. ลงทะเบยีนรับเรื่องร้องเรียนแจง้ผู้เกี่ยวข้อง 

3. ผู้เกีย่วข้องวิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา รายงานผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลหัวไทร 

4. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวไทรรับทราบ ลงนามแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

5.  คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

    - ตรวจสอบข้อมูล 

    - สืบสวนข้อเท็จจริง 

    - แก้ไขปัญหา 

    - เจรจาไกล่เกลี่ยปัญหา 

  

 

 

- ตอบกลบัผู้ ร้องเรียน 

- RM 

- กรรมการบริหาร 

- คณะกรรมการจงัหวดัฯ 

ยตุิไมไ่ด้ ยตุิได้ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ผู้มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ จากช่องทางท่ีก าหนด (ตามระบุในขอบเขต) 
 2. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 3. ผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา และรายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวไทร 
 4. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหัวไทรรับทราบ ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 5. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง แก้ไขปัญหา เจรจาไกล่เกลี่ยปัญหา 
    กรณี ยุติได้ ตอบกลับผู้ร้องเรียน RM กรรมการบริหาร และรายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลทราบ 
    กรณี ยุติไม่ได้ รายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลทราบ  และส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการจังหวัดฯ  
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เกณฑ์การประเมินผล 
 ประเมินจากจ านวนเรื่องร้องเรียนจากโรงพยาบาลหัวไทรเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

เกณฑ์ชี้วัด 

1. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้รับการแก้ไข 
100% 

2. บุคลากรโรงพยาบาลหัวไทรปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอย่างถูกต้อง 100 % 
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กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 51 (2) บัญญัติให้บุคคลต้องมีสิทธิ
เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว 

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 37 
และมาตรา 41 

3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2561 (กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ) 
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
5. ระเบียนส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
8. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552 
9. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร0206/ว218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราว
ร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย 

10. ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

11. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการ 

12. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวดที ่10 
 


