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หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrigy and Transparency Assessment : ITA)” 
ส านักงาน ป.ป.ช. มีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับ การประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และยกระดับให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”ที่
หน่วยงานภาครัฐทั่วไประเทศต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินมีแนว
ทางการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ จากความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมาท าให้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถูกยกระดับให้เป็นกลไกและตัวชี้วัดส าคัญในการขับเคลื่อนเคลื่อนการที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสทั้งใน
ระดับประเทศและในระดับสากล อาทิ ในระดับประเทศถูกก าหนดให้เป็น (๑) กลไกการขับเคลื่อนและถูก
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) และตามงบประมาณลักษณะบูรณาการ การป้องกันและการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ  (๒) กลไกการขับเคลื่อนการป้องกันการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางนโยบายของคณะกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(คตช.) โดยมีศูนย์อ านวยการต่อการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้ายการทุจริต(ศปท.) (๓) ตัวชี้วัดแนวทางที่ ๒ “การป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก” ตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบัน และ (๔) กลไกการขับเคลื่อนการยกระดับธรรมาภิบาลตามรายงานเรื่อง “การปฏิรูป
มาตรการเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลในภาครัฐ” โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศส่วนระดับสากล ถูกก าหนดให้เป็น (๑) เครื่องมือในการยกดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทย (๒) เครื่องมือในการวัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่ ๑๖.๕ 
เรื่อง การลดการทุจริตในต าแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ส าหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กระทรวงสาธารณสุข ยังคงขับเคลื่อนมาตรการ ๓ ป ๑ ค (ปลุก/
ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการ
ทุจริตให้เข้าแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) และสอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการป้องปราบ (๑) ในกลยุทธ์ที่ ๒ ระบุให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชามีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการ



๓ 

 

ทุจริตและประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ หน่วยงานจะต้อง
ให้ความส าคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
ประชาชน รวมถึงการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบและจะต้องมีกระบวนการ
จัดการ ตอบสนองข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หน่วยงาน ซึ่งถือเป็นระบบที่ส าคัญในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจาก
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการมีช่องทางที่จะร้องเรียนการให้บริการหรือการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
 ดังนั้น การมีระบบการจัดการและการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆของหน่วยงานถือว่าเป็นการส่งเสริมความ
โปร่งใสให้หน่วยงานได้อีกหนึ่งวิธี รวมถึงจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
ประชาชนสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการจัดการและรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งแสดง
หรือเผยแพร่ให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ 
รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
 ๔. เพ่ือพิทักษส์ิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๕๙ 
 
สถานที่ตั้ง 
          ตั้งอยู่ ณ ที่ท าการโรงพยาบาลอู่ทอง 220 ม.15 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
         เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษารับเรื่องปัญหา
ความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 

 

ค านิยาม 

     “เรื่องร้องเรียน/ข้อร้องเรียน”  หมายถึง  เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลอู่ทองเนื่องจากการปฏิบัติราชการ หรือเนื่องจากฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ 
ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระบบการให้บริการและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ทั้งในเรื่องของ
ความบกพร่อง ความล่าช้า ความไม่เป็นธรรม ความไม่โปร่งใส พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยมี
ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่น



๔ 

 

เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ผู้ร้องขอให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  เช่น หน่วยรับเรื่องร้องเรียนของ
โรงพยาบาล หน่วยรับเรื่องร้องเรียนระดับอ าเภอศูนย์ หน่วยรับเรื่องร้องเรียนระดับจังหวัด เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจา/ โทรศัพท์หรือลายลักษณ์อักษร(หนังสือ) หรืออ่ืนใด 
    “ผู้แจ้งข้อร้องเรียน”หมายถึง ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานต่างๆหรือผู้พบเห็นการกระท าอัน
มิชอบด้านการทุจริตคอรัปชั่น ที่แจ้งข้อร้องเรียนมายังโรงพยาบาลอู่ทองผ่านช่องทางต่างๆ 
    “เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียน”หมายถึง ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่จัดการและรับข้อร้องเรียนของ
โรงพยาบาลอู่ทอง 
    “หน่วยรับเรื่องร้องเรียน” หมายถึง กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ  โรงพยาบาลอู่ทอง และ กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไปโรงพยาบาลอู่ทอง 

    “ช่องทาง” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่เปิดรับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ เช่น 
โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย/หนังสือ เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือมาด้วยตนเอง เป็นต้น 
    “การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน” หมายถึง ระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ที่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ โดยมีการก าหนดระยะเวลาในการตอบสนองหรือแจ้งผลการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 
ขอบเขต 
       กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 
 2 ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ 
 3 แยกประเภทงานร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้อานวยการกองคลัง เพ่ือเสนอเรื่องให้กับ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น พิจารณาความเห็น 
     - กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ ข้อมูลกับผู้ขอรับ
บริการในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับบริการถือว่ายุติ 
     - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ /แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลอู่ทอง จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ จะด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน 
    - กรณี ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ขอรับการบริการ รอการติดต่อกลับหรือ
สามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 
วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลอู่ทอง โทรศัพท์035-551432 
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แนวทางปฏิบัติ 

ช่องทางการติดต่อ หมายถึง การติดตอ่สื่อสารแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
- การติดต่อด้วยตนเอง ที ่โรงพยาบาลอู่ทอง 
- โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-565470 
- หนังสือ/จดหมายส่งมาท่ีโรงพยาบาลอู่ทอง 220 ม.15 ต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 โทรสารหมายเลข ๐๓๕ - 565470 
- ตู้รับความคิดเห็นบริเวณหน้าหน่วยบริการในโรงพยาบาลอู่ทอง จ านวน 14 จุด 

   - ทาง Internet : http://uthonghospital.com/ เมน ู“ ร้องเรียน ”  
- เรื่องแจ้งผ่านส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีจากช่องทางอ่ืนๆ เช่น ศูนย์ด ารงธรรม 

กระทรวงสาธารณสุข หรือศูนย์บริการประชาชน โทร ๑๑๑๑ หรือ โทร ๑๓๓๐ 
 
 
ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 
  

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
1) การบริหารจัดการ การที่สวนราชการด าเนินการดา้นการ 

บริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเป็น
ธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนแ์ละผลเสีย
ทางสงัคม ภาระต่อประชาชนคณุภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการและประโยชน
ระยะยาวของราชการที่จะได้รับประกอบกัน 

1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณ 
ร้องเรียนโดยกล่าวหาผูบ้ริหาร เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีพฤติกรรมส่อในทางไมสุ่จริต
หลายประการ 
2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมี
พฤติกรรมส่อในทางไม่โปร่งใสหลายประการ 
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดย 
กล่าวหาว่าผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเก่ียวกับการแต่งตัง้ การเลื่อน 
ต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ 
และการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม 

2) วินัยข้าราชการ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์ 
ขึ้นมาเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ และก าหนดแบบแผนความ
ประพฤติของข้าราชการ เพื่อให้ 
ข้าราชการประพฤติปฏิบตัิหน้าที่ราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก าหนดให้
ข้าราชการวางตัวให้ถูกต้อง และเหมาะสม
ตามพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551และประมวลจริยธรรมขา้ราชการ
ก าหนดไว ้

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วย
วินัยข้าราชการตามที่กฎหมายก าหนด 
ฯลฯ 

3) ค่าตอบแทน การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์เพื่อการจ่ายเงิน

1. การเบิกจ่ายเงิน พตส. 
2. ค่าตอบแทนไมท่าเวชปฏิบัติ 

http://uthonghospital.com/
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ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหนา้ที่ทีป่ฏิบัติงานใน
หน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ และ
เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัตงิานนอกหน่วยบริการ หรือ
ต่างหน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ ไปในทางมิชอบหรือมีการทุจริต 

3. ค่าตอบแทนปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 
4. ค่าตอบแทน อสม. 
5. ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลา
ราชการ 
ฯลฯ 

4) ขัดแย้งกับ
เจ้าหน้าที่/ 
หน่วยงานของรัฐ 

การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของ 
หน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือ 
หน่วยงานเกี่ยวกับการกระท าการใดๆ 
ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียนหรือโรงพยาบาลอู่
ทอง 

ปฏิบัติการใดที่ส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 

  
 หลักเกณฑ์ในการแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
   - ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน 

  - วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
   - ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 
   - ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
  2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่
เสียหายต่อเจ้าหน้าที่หรือโรงพยาบาลอู่ทอง หรือบุคคลภายนอก 
  3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอู่ทอง 
  4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้ในการด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บ
เป็นฐานข้อมูล 
  5 ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
   -  ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยาน
แวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะท าการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
 

  ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน 
   1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลอู่ทอง

(คณะท างานทีมเจรจาไกล่เกลี่ย) และก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
   2 ก าหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานและแจ้งให้

บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ 
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   3 ก าหนดหน่วยรับข้อร้องเรียน และหน่วยรับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน เช่น  
 - เรื่องสิทธิ์ผู้รับบริการ ผู้รับผิดชอบ คือ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงงพยาบาลอู่ทอง 
 - เรื่องพฤติกรรมบริการ การดูแลรักษา การทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้รับผิดชอบ  คือ นาย

วิระศักดิ์ อารมณ์สวะ   
   4 หน่วยรับข้อร้องเรียน (กลุ่มงานประกันสุขภาพ) และกลุ่มงานบริหารทั่วไป รับข้องร้องเรียนแล้ว

ส่งรายลเอียดหรือประสานกับผู้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนั้นๆ 
 
ช่องทางการรับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 
การบันทึกข้อร้องเรียน 
 1 กรณีมีผู้ร้องเรียนด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบรับข้อร้องเรียนของ

โรงพยาบาลอู่ทอง ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์มบันทึกรับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลอู่ทอง (แบบที่๑) 
การบันทึกข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มงานประกันสุขภาพบันทึกรายละเอียดของเรื่องที่
ร้องเรียนและความต้องการของผู้ร้องเรียนที่ต้องการให้หน่วยงานด าเนินการและให้สอบถามชื่อ-สกุลหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (หากผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ข้อมูล) เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันรวมทั้งเป็นประโยชน์ใน
การแจ้งข้อมูลการด าเนินงานแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้ร้องเรียนและเพ่ือป้องกันการกลั่นแกล้ง 

2  กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องทางหนังสือโทรสารบัตรสนเท่ห์ให้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานบริหารทั่วไปลง
รับตามระบบงานสารบรรณและจัดส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

 3  กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องทางอินเตอร์เน็ตให้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานประกันสุขภาพและ  
ยุทธศาสตร์ฯ (งานประชาสัมพันธ์๗ พิมพ์ข้อร้องเรียนแล้วจัดส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 

 

ช่องทาง   

 

ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาด าเนินการรับข้อร้องเรียนเพื่อ
ประสานงาน 

ติดต่อด้วยตนเอง 
 

ทุกครั้งที่มีผู้มาติดต่อ ภายใน ๑ วัน 

โทรศัพท์ ทุกครั้งที่มีโทรศัพท์เข้ามา ภายใน ๑ วัน 

หนังสือหรือโทรสาร ทุกครั้งที่มีหนังสือหรือโทรสาร 
เข้ามา 

ภายใน ๑ วัน นับจากวันที่งานสารบรรณ 
ลงเลขรับหนังสือหรือโทรสารแล้วจัดส่ง
หนังสือให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

ตู้รับความคิดเห็น ทุกครั้งที่พบว่ามีเอกสารในวันราชการโดย
เจ้าหน้าที่กรรมการความเสี่ยง 

เปิดตู้รับความคิดเห็นและประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ วัน 

Internet ทุกวันท าการ 
 

ผู้รับผิดชอบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน ๑ วัน 

เรื่องแจ้งผ่าน
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ทุกครั้งที่มีหนังสือเข้ามา ภายใน ๑ วันนับจากวันที่งานสารบรรณ
ลงเลขรับหนังสือหรือโทรสารแล้วจัดส่ง
หนังสือให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ 



๘ 

 

การจัดการและตอบสนองข้อร้องเรียน 
  หลังจากผู้รับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มงานประกันสุขภาพรับข้อร้องเรียนไว้แล้วให้เสนอเรื่องต่อ

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอู่ทองทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการหลังจากนั้นให้ด าเนินการดังนี้ 
  1 ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
  2 แจ้งเรื่องโดยทางโทรศัพท์ /ท าหนังสือตอบกลับผู้ร้องเรียนกรณีปกติภายใน ๑๕ วัน หลังจากรับ

เรื่องร้องเรียนหากเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่สามารถตรวจสอบและแจ้งผลได้ทันภายใน๑๕ วันแจ้งผู้ร้องเรียนใน
เบื้องต้นว่าหน่วยงานได้รับเรื่องไว้ด าเนินการแล้วเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจึงแจ้งผลให้ทราบอีกครั้งกรณี
เร่งด่วนภายใน ๗ วันท าการหากเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่สามารถตรวจสอบและแจ้งผลได้ทันภายใน ๗ วันแจ้งผู้
ร้องเรียนในเบื้องต้นว่าหน่วยงานได้รับเรื่องไว้ด าเนินการแล้วเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจึงแจ้งผลให้ทราบ
อีกครั้ง 

 
การติดตามประเมินผลและการรายงานการจัดการข้อร้องเรียน 
  1 คณะกรรมการจัดการและรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบรวบรวมข้อร้องเรียนและ

ผลการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อร้องเรียนทั้งหมดแล้วจัดท ารายงานตามแบบฟอร์มรายงานสรุปผลข้อ
ร้องเรียนปีละ ๒ ครั้ง และขออนุมัติน าข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานปีละ ๒ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 กระบวนการจัดการและการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
ล าดับ กระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. 

 
(1) รับเรื่องร้องเรียน/ 

แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

2 นาที 
คณะกรรมการ

รับเรื่อง
ร้องเรียน 

2. 
 

(2) ลงทะเบียนรับในสมดุคุมเรื่องร้องเรียน 
 

2 นาที 
ประชาสมัพันธ์/

งานธุรการ 

3. 

 
(3) คัดแยก/วเิคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านทุจริต 

น าเสนอให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอู่ทอง 
 

30 นาท ี
คณะกรรมการ

รับเรื่อง
ร้องเรียน 

4. 
 

(4) ผู้อ านวยการพิจารณาสั่งการ 
 

 
คณะกรรมการ

รับเรื่อง
ร้องเรียน 

5. 

 
(5.1) แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  5.2 แจ้งผู้ร้องเรยีน/แจ้ง
เบาะแสหรือด าเนินการตามข้อสั่งการ   (กรณีมีชื่อที่อยู่ชัดเจน) 
 

30 นาท ี
คณะกรรมการ

รับเรื่อง
ร้องเรียน 

 

 
  1 แต่งตั้งคณะกรรมการหา                      2  คณะกรรมการสอบสวนหา                  
         ข้อเท็จจริง                                           ข้อเท็จจริง 
               

 

7-15 วัน 
คณะกรรมการ
สอบสวนหา
ข้อเท็จจริง 

7. 
 

(7) สรุปรายงานผลการสืบสวน 
 

1 วัน 
คณะกรรมการ
สอบสวนหา
ข้อเท็จจริง 

8. 
 

(8) เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลอู่ทองพิจารณา 
 

1 วัน 
คณะกรรมการ
สอบสวนหา
ข้อเท็จจริง 

9. 
 

(9) เก็บข้อมูลในสมุดคมุเรื่องร้องเรียนเพื่อการสรุปวิเคราะห ์
 

30 นาท ี
คณะกรรมการ

รับเรื่อง
ร้องเรียน 

10 

 
(10) จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห ์

เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลอู่ทอง รอบ 6 และ 12 เดือน 
 

1-3 วัน 
คณะกรรมการ

รับเรื่อง
ร้องเรียน 

11. 

 
(11) เลขาคณะกรรมการเก็บเรื่อง 

 
 

1 วัน งานธุรการ 



๑๐ 

 

 ตู้ รับความคดิเห็น โรงพยาบาลอูท่อง 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คดักรอง/แยกข้อมลู     

ผู้ รับผิดชอบ :หวัหน้าศนูย์

ประสานงานการเงิน 

บนัทกึรายงาน

อบุตัิการณ์ในระระบบ 

ผู้ รับผิดชอบ : 

เจ้าหน้าที่งานประกนั 

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

และเลขาฯทีมความเสีย่ง 

สรุปรายงานสง่หวัหน้าพยาบาล  

ผู้ รับผิดชอบ ; เลขาทีมความเสีย่ง 

สง่รายงาน สสจ. ทกุ 3 เดือน 

ผู้ รับผิดชอบ : หวัหน้าพยาบาล 

สรุปผลรายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาล / คณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาล  (ทกุ1- 3 เดือน) 

ผู้ รับผิดชอบ  ประธานทีมความเสีย่ง 

ติดตามผลการด าเนินการ 

ผู้ รับผิดชอบ หวัหน้าหนว่ยงาน 

เลขาฯทีมความเสีย่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

เปิดตู้ รับความคิดเห็น  ทกุสปัดาห์ 

ผู้ รับผิดชอบ หวัหน้ากลุม่งานรังสวีินิจฉยั 



๑๑ 

 

จ านวนตู้ รับความคิดเห็น  ..14  ตู้ 

สถานท่ี.. 

1 .ER       2.ICU   

3.LR                   4.OPD   

5.OPD                     OR    



๑๒ 

 

7.PED                  8.กายภาพ   

9.คลงัเวชภณัฑ์       10.บจศ.2   

11.บจศ.3          12.ทนัตกรรม   

13.สง่เสริม.l                14ยาใน. P    

 



๑๓ 

 

แบบแสดงความคิดเห็น./ ข้อร้องเรียน ..โรงพยาบาลอู่ทอง 

วันที่...........เดือน..................................พ.ศ....................เวลา..................................... 

หน่วยงาน/แผนกที่ต้องการให้ปรับปรุง...............................................................................................................  

เรื่องท่ีต้องการแก้ไข......................................................................................... .................................................... 

เรื่องท่ีไม่ได้รับความสะดวกในการบริการ.............................................................................................................  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

พฤติกรรมบริการที่พบ........................................................ .................................................................................. 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ.............................................................................................................. ................................... 

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

ขอขอบคุณท่ีให้ความคิดเห็น ข้อคิดเห็นของท่านจะถึงผู้บริหารโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาต่อไป 

 

แบบแสดงความคิดเห็น./ ข้อร้องเรียน ..โรงพยาบาลอู่ทอง 

วันที่...........เดือน...................................พ.ศ....................เวลา..................................... 

หน่วยงาน/แผนกที่ต้องปรับปรุง.......................................................................................................................... 

เรื่องท่ีต้องการแก้ไข........................................................................................................ ..................................... 

เรื่องท่ีไม่ได้รับความสะดวกในการบริการ............................................................................................................  

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

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

พฤติกรรมบริการที่พบ.................................................................................................................................. ........ 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ........................................................................................................... ...................................... 

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

ขอขอบคุณท่ีให้ความคิดเห็น ข้อคิดเห็นของท่านจะถึงผู้บริหารโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาต่อไป 



๑๔ 

 

แบบแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน โรงพยาบาลอู่ทอง 

วัตถุประสงค์  

1. เป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรม หรือบริการที่ได้รับจากบุคลากร ของ
โรงพยาบาลอู่ทอง เพ่ือเป็นโอกาสในการพัฒนา 

2. บุคลากรของโรงพยาบาลที่ได้รับข้อมูลจากเสียงสะท้อนของผู้ใช้บริการทั้งโดยตรง สื่อ สิ่งพิมพ์ เสียง
หรือภาพจากแหล่งต่างๆ บันทึกส่งศูนย์รับข้อร้องเรียนที่ ศูนย์ประสานงานการเงิน หมายเลขภายใน 
413,414 ,ส่งที่ตู้แสดงความคิดเห็น หรือ เลขาทีมความเสี่ยง หมายเลขภายใน 207 

3. ระบุช่องทางที่ได้รับข้อมูล วันที่ เวลา เพ่ือใช้เป็นแนวทางจัดการต่อไป 
 

แบบแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน โรงพยาบาลอู่ทอง 

วัตถุประสงค์  

1. เป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรม หรือบริการที่ได้รับจากบุคลากร ของ
โรงพยาบาลอู่ทอง เพ่ือเป็นโอกาสในการพัฒนา 

2. บุคลากรของโรงพยาบาลที่ได้รับข้อมูลจากเสียงสะท้อนของผู้ใช้บริการทั้งโดยตรง สื่อ สิ่งพิมพ์ เสียง
หรือภาพจากแหล่งต่างๆ บันทึกส่งศูนย์รับข้อร้องเรียนที่ ศูนย์ประสานงานการเงิน หมายเลขภายใน 
413,414 ,ส่งที่ตู้แสดงความคิดเห็น หรือ เลขาทีมความเสี่ยง หมายเลขภายใน 207 

3. ระบุช่องทางที่ได้รับข้อมูล วันที่ เวลา เพ่ือใช้เป็นแนวทางจัดการต่อไป 

 

แบบแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน โรงพยาบาลอู่ทอง 

วัตถุประสงค์  

1. เป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรม หรือบริการที่ได้รับจากบุคลากร ของ
โรงพยาบาลอู่ทอง เพ่ือเป็นโอกาสในการพัฒนา 

2. บุคลากรของโรงพยาบาลที่ได้รับข้อมูลจากเสียงสะท้อนของผู้ใช้บริการทั้งโดยตรง สื่อ สิ่งพิมพ์ เสียง
หรือภาพจากแหล่งต่างๆ บันทึกส่งศูนย์รับข้อร้องเรียนที่ ศูนย์ประสานงานการเงิน หมายเลขภายใน 
413,414 ,ส่งที่ตู้แสดงความคิดเห็น หรือ เลขาทีมความเสี่ยง หมายเลขภายใน 207 

3. ระบุช่องทางที่ได้รับข้อมูล วันที่ เวลา เพ่ือใช้เป็นแนวทางจัดการต่อไป 
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รายงานการจัดการข้อร้องเรียนหน่วยงาน...โรงพยาบาลอู่ทอง...ไตรมาสที่ ….. ปี งบประมาณ ……….. 

 

ว.ด.ป. 

รับเร่ือง 

รายละเอียดข้อร้องเรียนพอสงัเขป 

ช่องทางการ 

รับเร่ือง 

ผลการด าเนินการ/แก้ไข 

การตอบกลับกรณีมีข้อมูลผู้ร้องฯ 

ไม่มีข้อมูล

ผู้ร้อง 
ภายใน๑๕ 

วันท าการ 

เกิน ๑๕  

วันท าการ 

ไม่ได้ 

ตอบกลับ 

      



      



      



      



       

 

ชื่อผู้รายงาน…………………………………………………………… 
ต าแหน่ง………………………………………………………………... 

หมายเหตุ   ๑. ช่องทางการรับเรื่อง หมายถึง     ๑) การติดต่อด้วยตนเอง  ๒) โทรศัพท์       ๓) หนังสือ โทรสาร๔) Internet   ๕) ตู้รับความคิดเห็น  
   ๒. หากไม่สามารถแจ้งกลับผู้ร้องได้ภายใน ๑๕ วัน ต้องแจ้งให้ผู้ร้องฯทราบว่าหน่วยงานได้รับเรื่องไว้ด าเนินการแล้ว โดยจะแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทราบใน
ภายหลัง

แบบที่ ๒ 
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