
 

 

 

 

  

 

 

คู่มือ 
การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

และประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลแม่ทา อำเภอแม่ทา 
จังหวัดลำพูน 

ปีงบประมาณ 2563 

 

 



คำนำ 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน         
มีบทบาทหน้าที่หลักในการดำเนินการ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลแม่ทาให้เป็นระบบ
ราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต และเป็นการเพ่ิมช่องทางในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับ
ประชาชน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลัก ธรรมาภิบาล (Good Governance) คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลแม่ทา ฉบับนี้จึงจัดทำขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการ
เรื่องร้องเรียน   การทุจริต และประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลแม่ทา  ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียน จนได้ข้อ
ยุติให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ร้องเรียน
จำเป็นต้องมีข้ันตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน เดียวกัน  

                                  
(นายสันติ วงค์ฝั้น) 

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

ธันวาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องรอ้งเรยีน การทจุริตและประพฤติมิชอบ 
โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน 

 

๑. หลักการและเหตุผล ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีบทบาทหน้าทีหลักในการกำหนดทิศทาง 
วางกรอบการดำเนินงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
จากช่องทางการร้องเรียนของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๘๓ กำหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน 
หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่ อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ
นั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการ ดำเนินการให้ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพ้ืนฐานของหลัก     
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือ
การละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา  จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นใน 
โรงพยาบาลแม่ทา   

3. วัตถุประสงค์  
๑) เพ่ือให้การดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตโรงพยาบาลแม่ทา มีขั้นตอน/ 

กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
๒) เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ

ร้องเรียนที ่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ  
๓) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 
4. คำจำกัดความ เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 

ของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแม่ทา  เช่น การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต หรือพบ           
ความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ของโรงพยาบาลแม่ทา 

ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบด้านการทุจริตคอรัปชั่น เช่น มีสิทธิ 
เสนอคาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อโรงพยาบาลแม่ทา หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  

เจ้าหน้าที่ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ, พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือ 
ลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลแม่ทา   

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลแม่ทา   



การดำเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไข  
หรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน 

5. ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลแม่ทา 
๒) ทางไปรษณีย์ (ศูนย์ต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลแม่ทา   เลขที่ตั้ง 238 หมู่ 8 ตำบล

ทาสบเส้า  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140)  
๓) ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข โทร  ๐ ๕๓976000,๐ ๕๓976000 ต่อ 130    

และ103   โทรสาร  0 ๕๓0976019 
๔) ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์โรงพยาบาลแม่ทา  
๕) เว็ปไซต์ http://www.mth.go.th 
6. https://www.facebook.com/MaethaHos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mth.go.th/


 
 

 
6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ 

โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต
จดหมายร้องเรียน หนังสือ
จังหวัด/อำเภอ โทรศัพท์ 

เป็นต้น 

โรงพยาบาลแม่ทา 

จังหวัดลำพูน 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตจาก

เว็บไซต์ 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย 

- เสนอตามลำดับขั้น 

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง 

- ดำเนินการแก้ไข 

- รายงานผลผู้บังคับบัญชา 

- แจ้งผู้ร้องเป็นหนังสือเพ่ือทราบ 

- (กรณีไม่ไม่แล้วเสร็จในครั้งเดียวให้แจ้ง

ครั้งแรก ภายใน 15 วัน) 
 

แจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป

ดำเนินการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 

(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) 

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและเสนอผู้

บัญชาการสั่งการ (ระยะเวลา 1 วัน) 

ลงทะเบียนหนังสือรับ

โรงพยาบาลแม่ทา 

http://www.mth.go.th 



 

 

 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงพยาบาลแม่ทา 
 2) แจ้งคำสั่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง เพ่ือความสะดวกในการประสานการปฏิบัติงาน  

8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการ
ทุจริตที่เข้ามายังโรงพยาบาลแม่ทา จากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีกำหนด ดังนี้ 
 
 
 

ช่องทาง ความถี่ในการ 
ตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาดา
เนินการ รับข้อ
ร้องเรียน / ร้อง

ทุกข ์เพ่ือ
ประสานหาทาง

แก้ไขปัญหา 

หมายเหต ุ

รอ้งเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีการ
ร้องเรียน 

ภายใน ๑ วันทำ
การ 

 

ทางไปรษณีย์ ทุกครั้ง ภายใน ๑ วันทำ
การ 

 

รอ้งเรียนทางโทรศัพท์ ทุกวันทำการ ภายใน ๑ วันทำ
การ 

 

ร้องเรียนผ่านตู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทุกวันทำการ ภายใน ๑ วันทำ
การ 

 

รอ้งเรียนผ่านเว็บไซต์ http://www.mth.go.th 
 
https://www.facebook.com/MaethaHos 
 

 
 

ทุกวันทำการ ภายใน ๑ วันทำ
การ 

 

http://www.mth.go.th/


 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวอย่างแบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตัวเอง) 
โรงพยาบาลแม่ทา 
238 หมู่ที่ 8 ตำบลทาสบเส้า 
อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  ๕๑๑40 

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

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

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา  

ข้าพเจ้า....................................................อายุ.............ปีอยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่....... .... 
ตำบล......................................อำเภอ................................จังหวัด........................โทรศัพท์...................................  
อาชีพ.................................................................ตำแหน่ง..................................................................................... 
เลขที่บัตรประชาชน......................................................................ออกโดย................................ ........................... 
วันออกบัตร.......................................บัตรหมดอายุ....................................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้ง 
เบาะแสต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้โรงพยาบาลแม่ทา  พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือ ช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาในเรื่อง 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................................................ ............. 
..................................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
....................................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามข้อความข้างต้นเป็นจริงทุก ประการ      
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) ได้แก่ 
๑)........................................................................................ ..............จานวน............................ชุด 
๒)......................................................................................................จานวน................ ............ชุด 
๓).............................................................. ........................................จานวน............................ชุด  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(..................................................) 
 



 

 

 

 

 


