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โรงพยาบาลอางทอง 
อําเภอเมืองอางทอง  จังหวัดอางทอง 



 
คํานํา 

 
 โรงพยาบาลอางทอง ไดมีการวางกรอบแนวทางการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบนั้น ยังมีหนาท่ีในการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการ
รองเรียนของโรงพยาบาลอางทองใหเปนไปตามขอกําหนด จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ
เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเปนวิธีปฏิบัติงานของโรงพยาบาลอางทองให
สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องราวรองทุกขของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หวังเปนอยางยิ่งวา
คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปน
ประโยชนสําหรับบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีจะนําไปเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส
ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางมีคุณภาพ 
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บทนํา 
1. หลักการและเหตุผล  

 โรงพยาบาลอางทอง ไดนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน ตั้งแตการรับ
เรื่องรองเรียนผานชองทางตาง ๆ เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส เว็บไซต และนําเรื่องรองเรียนเขาสูระบบการ
จัดการเรื่องรองเรียนอิเล็กทรอนิกสซ่ึงจะทําใหผูรับผิดชอบหรือผูประสานงานดานการจัดการเรื่องรองเรียนของ
หนวยงานภายใน โรงพยาบาลอางทอง สามารถปฏิบัติงาน รายงานผลการดําเนินการ และจัดเก็บผลการจัดการ
เรื่องรองเรียนไวในฐานขอมูลเดียวกันภายในระบบ ท้ังนี้ยังสามารถคนหาขอมูลเก่ียวกับการจัดการเรื่อง
รองเรียนไดอยางรวดเร็วผานระบบการจัดการเรื่องรองเรียนนี้  
 เพ่ือใหการรับเรื่องรองเรียน และการพิจารณาเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย และใหการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูมีสวนเก่ียวของกับกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน ผูแจงเรื่องรองเรียน และผูถูก
รองเรียนไดรับความคุมครองอันจะทําใหการปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องรองเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โรงพยาบาลอางทองจึงไดกาหนดมาตรการคุมครองการทํางานของผู มีสวนเก่ียวของซ่ึงปฏิบัติหนาท่ี
ตรงไปตรงมาไวในคูมือปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนและวิธีพิจารณาเรื่องรองเรียนนี้  
 คูมือปฏิบัติงานฯ ฉบับนี้ประกอบดวยรายละเอียดการจัดการเรื่องรองเรียนตางๆ วิธีการดําเนินการ
จัดการเรื่องรองเรียน ซ่ึงจะแบงเปนแตละข้ันตอนตามกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน ตั้งแตชองทางการรับ
เรื่องรองเรียน การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และการรายงานสรุปผลการดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน  
 ผูจัดทํา หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนและวิธีพิจารณาเรื่องรองเรียนฉบับนี้จะ
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานดานการจัดการเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีและผูเก่ียวของ หรือประชาชนผูท่ี
สนใจเปนอยางมาก หากมีขอเสนอแนะตาง ๆ เก่ียวกับคูมือฉบับนี้ผูจัดทํายินดีรับฟง ทุกขอเสนอแนะเพ่ือเปน
ประโยชนตอการพัฒนางานตอไป 
 



2.วัตถุประสงคของการจัดทํา  

 คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 3 สิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย สวนท่ี 10 สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน  
 มาตรา 59 “บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลา
อันรวดเร็ว”และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 หมวด 7 
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  
 มาตรา 38“เม่ือสวนราชการใดไดรับการติดตอจากประชาชน หรือจากสวนราชการดวยกันเก่ียวกับ
งานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองตอบคําถามหรือแจง
การดําเนินการใหทราบภายใน 15 วันหรือภายในกาหนดเวลาท่ีกาหนดไว”  
 มาตรา 41 ในกรณีท่ีสวนราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร ใหเปนหนาท่ี
ของสวนราชการนั้นท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป และในกรณีท่ีมีท่ีอยูของบุคคลนั้น ใหแจงใหบุคคล
นั้นทราบผลการดําเนินการดวย ท้ังนี้ อาจแจงใหทราบผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการดวย
ก็ได ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศมิใหเปดเผยชื่อหรือท่ีอยูของผูรองเรียน เสนอแนะหรือ
แสดงความคิดเห็น  
 ดังนั้น วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือนี้ คือ  
  2.1 เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการรับเรื่องรองเรียนและดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน ไดมี
การปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับขอกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑเก่ียวกับการรับเรื่อง
รองเรียนและดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนท่ีกาหนดไวอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ  
  2.2 เพ่ือใหการรับเรื่องรองเรียน และการพิจารณาเรื่องรองเรียนเปนมาตรฐานเดียวกัน  
  2.3 เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีสามารถถายทอดใหกับผู เขามา
ปฏิบัติงานใหม และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ รวมท้ังแสดงหรือ
เผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู เพ่ือ
ขอรับบริการท่ีตรงกับความตองการ  
  2.4 เพ่ือใหผูบริหารสามารถกากับ ติดตาม การดําเนินการตามข้ันตอนการรับเรื่องรองเรียน
และวิธีพิจารณาเรื่องรองเรียน และใหขอเสนอแนะและปรับปรุงไดทุกข้ันตอน 
 



3. กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลอางทอง  

1. คําจํากัดความ  
 เรื่องรองเรียน หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ของเจาหนาท่ีของ
รัฐท่ีเก่ียวของกับโรงพยาบาลอางทอง เชน การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และ
จรรยาขาราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซ้ือ จัดจางของ
โรงพยาบาลอางทอง การบรรจุแตงตั้งขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง ขอเสนอแนะ และ/หรือ
ขอคิดเห็นตาง ๆ  
 การรองรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง การรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบ เพ่ือดําเนินการตามท่ีกฎหมายกาหนด ผานชองทาง 2 ทาง อันไดแก  
 1. ยื่นเรื่องรองเรียนมายังท่ีตั้งโรงพยาบาลอางทอง โดย  
  - หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน)  
  - บัตรสนเทห (ไมลงชื่อผูรองเรียน)  
 2.  เ ว็ บ ไ ซ ต โ ร งพ ย า บ าล อ า ง ทอ ง  “ ศู น ย รั บ เ รื่ อ ง ร อ ง เ รี ย น / แ จ ง เ บ า ะ แส กา ร ทุ จ ริ ต
คอรัปชั่น” http://www.ath.in.th/ 
 การรองเรียนกระทาผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การรองเรียนกลาวหาวาเจาหนาท่ีของรัฐ ไดแก
ขาราชการพลเรือนสามัญ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทาความผิด
ทางวินัย โดยมีการฝาฝนขอหามหรือขอปฏิบัติท่ีกฎหมายหรือระเบียบไดกาหนดไววาเปนความผิดทางวินัยและ
ไดกาหนดโทษไว ท้ังนี้ อาจเปนท้ังเรื่องเก่ียวกับงานราชการหรือเรื่องสวนตัว  
 ผูรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทาอันมิชอบดานการทุจริตคอรรัปชั่น มีสิทธิเสนอ
คํารองเรียน/แจงเบาะแสตอโรงพยาบาลอางทองได  
 หนวยรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง กลุมงานการจัดการ งานนิติการ โรงพยาบาลอางทอง  
 หนวยงานดําเนินการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง งานนิติการ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสในสังกัด โรงพยาบาลอางทอง  
 การดําเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสตั้งแตตนจนถึงการไดรับการแกไข
หรือไดขอสรุป เพ่ือแจงผูรองเรียนกรณีท่ีผูรองเรียนแจงชื่อท่ีอยูชัดเจน 
 

http://www.ath.in.th/


4. ประเภทเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส  

2.1 ประเภทเรื่องรองเรียน/แจง
เบาะแส ประเภท 

นิยาม ตัวอยางท่ีเปนรูปธรรม 

1) การบริหารจัดการ  การที่สวนราชการดําเนินการดานการ  
บริหารจัดการโดยเปดเผย โปรงใส 
และเปนธรรม โดยพิจารณาถึง
ประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระ
ตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค
ที่จะดําเนินการ และประโยชนระยะ
ยาวของราชการที่จะไดรับประกอบ
กัน  

1. การบรหิารทั่วไป และงบประมาณ  
รองเรียนโดยกลาวหาผูบรหิาร 
เจาหนาที่ของหนวยงานมีพฤติกรรม
สอในทางไมสุจริตหลายประการ  
2. การบรหิารงานพัสดุ รองเรียนโดย
กลาวหาวาผูเกี่ยวของในการจัดซ้ือจัด
จางมีพฤติกรรมสอในทางไมโปรงใส
หลายประการ  
3. การบรหิารงานบคุคล รองเรียน
โดย  
กลาวหาวาผูบริหาร และผูเกี่ยวของ
ดําเนินการเกี่ยวกับการแตงต้ัง การ
เล่ือน  
ตําแหนง การพิจารณาความดี
ความชอบ  
และการแตงต้ังโยกยาย ไมชอบธรรม  

2) วินัยขาราชการ  กฎ ระเบียบตางๆ ที่วางหลักเกณฑ  
ขึ้นมาเปนกรอบควบคุมใหขาราชการ  
ปฏิบัติหนาที่ และกาหนดแบบแผน
ความประพฤติของขาราชการ เพ่ือให  
ขาราชการประพฤติปฏิบัติหนาที่
ราชการเปนไปดวยความเรียบรอย 
โดยกาหนดใหขาราชการวางตัวให
ถูกตอง และเหมาะสมตาม พ.ร.บ. 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 และประมวลจริยธรรม
ขาราชการกาหนดไว  

การไมปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญติัวา
ดวยวินัยขาราชการตามที่กฎหมาย
กําหนด  
ฯลฯ  

3) คาตอบแทน  การจายเงินคาตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ มี
เจตนารมณ เพ่ือการจายเงิน
คาตอบแทนสาหรับเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานในหนวยบริการในชวงนอก
เวลาราชการ และเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานนอกหนวยบริการ หรอืตาง
หนวยบรกิารทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ ไปในทางมิชอบ
หรือมีการทุจริต  
 

1. การเบิกจายเงิน พตส.  
2. คาตอบแทนไมทาเวชปฏิบัติ  
3. คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  
4. คาตอบแทน อสม.  
5. คาตอบแทนสาหรับเจาหนาทีท่ี่
ปฏิบัติงานในหนวยบริการในชวงนอก
เวลาราชการ ฯลฯ  



4) ขัดแยงกบั  
เจาหนาที่/  
หนวยงานของรัฐ  

การที่ผูรองเรียนหรือผูเสียหายของ  
หนวยงาน รองเรียนเจาหนาที่หรอื  
หนวยงานเกี่ยวกับการกระทาการใด 
ๆ  
ที่มีผลกอใหเกิดความเสียหายอยางใด  
อยางหนึ่ง ตอผูรองเรียนหรือ รพ.
อางทอง  

ปฏิบัติการใดที่สอไปในทางทุจริต 
ประพฤติ มิชอบ  

 
 

5. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 5.1 ใชถอยคําหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย  
  1) ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/แจงเบาะแสชัดเจน  
  2) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส  
  3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องท่ีรองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล
ขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางแจงเบาะแส เก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี/หนวยงาน ชัดแจงเพียงพอท่ีสามารถ
ดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได  
  4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี)  
 5.2 ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวท่ี
เสียหายตอเจาหนาท่ีหรือโรงพยาบาลอางทอง หรือบุคคลภายนอก  
 5.3 เปนเรื่องท่ีผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ 
ของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลอางทอง  
 5.4 เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสท่ีมีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมได 
ในการดําเนินการตรวจสอบหาขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปนขอมูล และเก็บเปน
ฐานขอมูล  
 5.5 ไมเปนคารองเรียนท่ีเขาลักษณะดังตอไปนี้  
  1) คํารองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีเปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหระบุหลักฐานพยาน
แวดลอมชัดเจน และเพียงพอท่ีจะทาการสืบสวนสอบสวนตอไปได ซ่ึงเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 
ธันวาคม 2551 จึงจะรับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง  
  2) คํารองเรียน/แจงเบาะแสท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องท่ีศาลไดมี คา
พิพากษาหรือคาสั่งท่ีสุดแลว  
  3) คํารองเรียน/แจงเบาะแสท่ีอยูในอํานาจนาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง หรือองคกรอิสระท่ีกฎหมายกาหนดไวเปนการเฉพาะ เวนแตคารองจะระบุวาหนวยงานดังกลาวไม
ดําเนินการ หรือดําเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนา ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูอํานวยการโรงพยาบาล
อางทอง  
  4) คํารองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีเกิดจากการโตแยงสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูอํานวยการโรงพยาบาลอางทองวา จะรับ
ไวพิจารณาหรือไม เปนเรื่องเฉพาะกรณี  
 
 
 



6. ขอบเขตและข้ันตอนการดําเนินการ  

 6.1 ขอบเขต  
 เริ่มจากงานนิติการ รับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติชอบ จาก ชองทางการ
รองเรียนของงานนิติการ โรงพยาบาลอางทอง 2 ชองทาง ดังตอไปนี้  
 1. ยื่นเรื่องรองรองเรียนมายังท่ีตั้งของโรงพยาบาลอางทอง โดย  
  - หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน)  
  - บัตรสนเทห (ไมลงชื่อผูรองเรียน) 
 2. เว็บไซตโรงพยาบาลอางทอง  
 ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมรับเรื่องรองเรียน คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียน/แจง
เบาะแสดานการทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดทาหนังสือถึงผูอํานวยการโรงพยาบาล
อางทอง พิจารณาสั่งการ สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการหรือมอบหมายใหงานนิติการ แตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวน แลวรายงานผลใหผูอํานวยการโรงพยาบาลอางทอง 
พิจารณาสั่งการ และแจงผูรองทุกข/รองเรียน (กรณีมีชื่อ/ท่ีอยู/หนวยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องตนภายใน 15 
วัน รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน เสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลอางทอง เก็บขอมูลในสมุดคุมเรื่องรองเรียน เพ่ือการประมวลผลและ
สรุปวิเคราะห จัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะหเสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลอางทอง (รอบ 6 เดือน/รายป) 
แลวงานนิติการ เก็บเรื่อง 
 6.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
  (1) เจาหนาท่ีงานนิติการ รับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติชอบ จาก
ชองทางการรองเรียนของโรงพยาบาลอางทอง 2 ชองทาง ดังตอไปนี้  
   1. ยื่นเรื่องรองเรียนถึงโรงพยาบาลอางทอง โดย  
    - หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน)  
    - บัตรสนเทห (ไมลงชื่อผูรองเรียน)  
   2. เว็บไซตโรงพยาบาลอางทอง “ศูนยรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริต
คอรัปชั่น” https://ath.in.th/ 
  (2) เจาหนาท่ีงานนิติการลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมเรื่องรองเรียน  
  (3) เจาหนาท่ีงานนิติการ คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดาน
การทุจริตและประพฤติชอบ  
  (4) เจาหนาท่ีงานนิติการ สรุปความเห็นเสนอและจัดทาหนังสือ ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาล
อางทอง พิจารณาลงนาม  
  (5) เจาหนาท่ีงานนิติการ สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ หรือเสนอแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบขอรองเรียน  
  (6) เจาหนาท่ีงานนิติการ แจงผูรองทุกข/รองเรียน (กรณีมีชื่อ/ท่ีอยู/หนวยงาน ชัดเจน) ทราบ
เบื้องตนภายใน 15 วัน  
  (7) เจาหนาท่ีงานนิติการ รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
  (8) เจาหนาท่ีงานนิติการ เสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลอางทอง  
  (9) เจาหนาท่ีงานนิติการ เก็บขอมูลในสมุดคุมเรื่องรองเรียน เพ่ือการประมวลผลและสรุป
วิเคราะห  

https://ath.in.th/


  (10) เจาหนาท่ีงานนิติการ จัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะหเสนอผูบริหาร (รายเดือน/ราย
ป)  
  (11) เจาหนาท่ีงานนิติการ จัดเก็บเรื่อง  
  (12) สงรายงานความเสี่ยงใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
7. ผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ลําดับ กระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. งานนิติการ  รับเรื่องรองเรียน แจงเบาะแสดานการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
 

ภายใน 1-3 วัน 
ทําการ 

 
 
 
 
 
 
 

งานนิติการ 

2. ลงทะเบียนรับในสมุดคุมเรื่องรองเรียน 
3. คัดแยก/วิเคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส

ดานทุจริต นําเสนอใหผูอํานวยการโรงพยาบาลอางทอง 
4. ผูอํานวยการพิจารณาสั่งการ  
5. แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือดําเนินการตามขอสั่งการ ภายใน 1 วัน 
6. รับรายงานผลการดําเนินงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 7-15 วัน 
7. สรุปรายงานผลการดําเนินงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 1 วัน 
8. เสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลอางทอง พิจารณา  
9. เก็บขอมูลในสมุดคุมเรื่องรองเรียนเพ่ือการสรุปวิเคราะห 30 นาที 
10. จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหเสนอผูอํานวยการ

โรงพยาบาลอางทอง (รอบ 6 เดือน/รายป) 
1-5 วัน 

11. งานนิติการ เก็บเรื่อง 1 วัน 
12. สงรายงานความเสี่ยงใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 สัปดาห 

 
 
8. ระบบการติดตามและประเมินผล 
 8.1 รอยละของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีไดรับการดําเนินการภายใน 15 วัน 
 8.2 ระดับความสําเร็จของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับการติดตามผลการดําเนินงานในการแกไข
ปญหา 
 8.3 ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส 


