
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  โทร  ๐๔๕-๘๑๔๒๙๐ 
ที ่ ศก  ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๐๕๗                               วันที่  ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   
เรื่อง    ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลขุขันธ์ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 

 ๑. เรื่องเดิม 
  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ด าเนิน 
โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๖๑ ของกระทรวง 
สาธารณสุข ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน นั้น 
 ๒. ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณา 
  ในการนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลขุขันธ์ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการรับ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลขุขันธ์ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตามแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-basedIntegrityand Transparency 
Assessment : EBIT) ในหัวข้อ “EB ๑๐“หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการ 
ร้องเรียน” 
 ๓. ข้อพิจารณา 
  ๑. ขออนุญาตเผยแพร่แผนฯแก่ประชาชนทั่วไป ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลขุขันธ์(ช่องทาง 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ITA) และช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
 ๔. ข้อเสนอ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกที่เสนอมาพร้อมนี้  
 

 
 

                  (นางสาวธีร์ชญาน์  วงษ์ขันธ์) 
                 นกัจัดการงานทัว่ไปปฏบิตักิาร  
                  
 
                               (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
                          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
 
 
 
 



 
 

คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลขุขันธ ์

 
 
 
 
 
 



ค าน า 
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลขุขันธ์คณะกรรมการ 
บริหารโรงพยาบาลขุขันธ์ มีบทบาทหน้าที่หลักในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลขุ
ขันธ์ ให้เป็นระบบราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับ
ประชาชน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต โรงพยาบาลขุขันธ์ฉบับนี้ จึงจัดท าขึ้น เพ่ือเป็นแนว
ทางการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของโรงพยาบาลขุขันธ์ ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ร้องเรียนจ าเป็นต้องมีขั้นตอน /
กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
 

       โรงพยาบาลขุขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต     ๑ 
และประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลขุขันธ์ 
 ๑. หลักการและเหตุผล        ๑ 
 ๒. วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ        ๑ 
 ๓. ค าจ ากัดความ         ๑ 
 ๔. ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส       ๓ 
 ๕. ขอบเขตและขั้นตอนการด าเนินการ       ๔ 
 ๖. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการจัดท า Work flow       ๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โรงพยาบาลขุขันธ์ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ 
ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน  ์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์  
ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มี  
การ ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ อ านวยความสะดวก และได้รับ การตอบสนอง  
ความ ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอจึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลขุขันธ์ เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน  
 
๒. วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ 
 ๒.๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุขันธ์ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลขุขันธ์ หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลขุขันธ์ มีขั้นตอน/ กระบวนการ  
และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๒.๓. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒.๔. เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงพยาบาลขุขันธ์ทราบกระบวนการ 
 ๒.๕. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ ข้อร้องเรียน  
ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
 
๓. ค าจ ากัดความ 
 เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ของ  
รัฐที่เก่ียวข้องกับโรงพยาบาลขุขันธ์ เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยา
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของโรงพยาบาล  
ขุขันธ์ การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ 
การร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อด าเนินการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ผ่านช่องทาง ๒ ทาง อันได้แก่ 
 ๑. ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังที่ตั้งโรงพยาบาลขุขันธ์ โดย 
  - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
 
 
 



-๒- 
 ๒. เว็บไซต์โรงพยาบาลขุขันธ์ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลขุขันธ์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
http://www.khukhan.go.th/ 
  การร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ข้าราชการพล
เรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระท าความผิดทางวินัย โดยมีการฝ่า
ฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้ก าหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัยและได้ก าหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจ
เป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว 
 ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีสิทธิเสนอ 
ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อโรงพยาบาลขุขันธ์ได้ 
 หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลขุขันธ์ 
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขุขันธ์ 
 หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โรงพยาบาลขุขันธ์ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขุขันธ์ 
 การด าเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไข 
หรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อที่อยู่ชัดเจน 
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-๓- 
๔. ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 ๔.๑ ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรม 
๑) การบริหาร
จัดการ 

การที่สวนราชการด าเนินการด้านการ 
บริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเป็น 
ธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสีย 
ทางสังคม ภาระต่อประชาชนคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการและประโยชน์ 
ระยะยาวของราชการที่จะได้รับประกอบกัน 

๑. การบริหารทั่วไป และงบประมาณร้องเรียน
โดยกล่าวหาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
พฤติกรรมส่อในทางไม่สุจริตหลายประการ 
๒. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดยกล่าวหาว่า
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมีพฤติกรรมส่อ
ในทางไม่โปร่งใสหลายประการ 
๓. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดยกล่าวหา
ว่าผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องด าเนินการเกี่ยวกับ
การแต่งตั้งการเลื่อนต าแหน่ง การพิจารณาความ
ดีความชอบและการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม 

๒) วินัย
ข้าราชการ 

กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์ 
ขึ้นมาเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการ 
ปฏิบัติหน้าที่ และก าหนดแบบแผนความ 
ประพฤติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการ
ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โดยก าหนดให้ข้าราชการ
วางตัวให้ถูกต้อง และเหมาะสมตามพ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑และ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการก าหนดไว้ 

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วย 
วินัยข้าราชการตามที่กฎหมายก าหนด  ฯลฯ 

๓) ค่าตอบแทน การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์เพ่ือการจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน 
หน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ และ 
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือ 
ต่างหน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก 
เวลาราชการ ไปในทางมิชอบหรือมีการทุจริต 

๑. การเบิกจ่ายเงิน พตส. 
๒. ค่าตอบแทนไม่ทาเวชปฏิบัติ 
๓. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
๔. ค่าตอบแทน อสม. 
๕. ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ 
ฯลฯ 

๔) ขัดแย้งกับ 
เจ้าหน้าที/่ 
หน่วยงานของรัฐ 

การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของหน่วยงาน 
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานเกี่ยวกับการ
กระท าการใดๆที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียนหรือ
โรงพยาบาลขุขันธ์ 

ปฏิบัติการใดท่ีส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิ 
ชอบ 

 



-๔- 
๔.๒ หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๔.๒.๑ ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
 ๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน 
 ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 ๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูลข้อเท็จจริง หรือชี้
ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการสืบสวน/
สอบสวนได้ 
 ๔) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
  ๔.๒.๒ ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว  
ที่เสียหายต่อเจ้าหน้าที่หรือโรงพยาบาลขุขันธ์ หรือบุคคลภายนอก 
  ๔.๒.๓ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ 
หน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุขันธ์ 
  ๔.๒.๔ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูล  
เพ่ิมเติมได้ในการด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล  
และเก็บเป็นฐานข้อมูล 
  ๔.๒.๖ ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
 ๑) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยานแวดล้อมชัดเจน และ
เพียงพอที่จะทาการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะรับ
ไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
 ๒)ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค า 
พิพากษาหรือค าสั่งที่สุดแล้ว 
 ๓) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง  
หรือองค์กรอิสระท่ีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คาร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ดาเนินการ  
หรือดาเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้าทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์  
 ๔) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ว่าจะ  
รับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี 
 

๕. ขอบเขตและข้ันตอนการด าเนินการ 
 ๕.๑ ขอบเขต 
 เริ่มจากหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ จาก
ช่องทางการร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลขุขันธ์โรงพยาบาลขุขันธ์ ๒ 
ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ยื่นเรื่องร้องร้องเรียนมายังที่ตั้งของโรงพยาบาลขุขันธ์ โดย 
  - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 



-๕- 
 ๒. เว็บไซต์โรงพยาบาลขุขันธ์ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลขุขันธ์ การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ” http://www.khukhan.go.th/  ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมรับเรื่องร้องเรียน คัดแยกหนังสือ
วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือ
ถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ พิจารณาสั่งการ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการหรือมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขุขันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวน แล้วรายงาน
ผลให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์พิจารณาสั่งการ และแจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน  
ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน ๑๕วัน รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่อง  
ร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลขุขันธ์ (รายเดือน/รายปี) แล้วงานนิติการ เก็บเรื่อง 
 
๕.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  (๑) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ 
จากช่องทางการร้องเรียนของโรงพยาบาลขุขันธ์ ๒ ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ยื่นเรื่องร้องเรียนถึงโรงพยาบาลขุขันธ์โดย 
  - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
 ๒. เว็บไซต์โรงพยาบาลขุขันธ์ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลขุขันธ์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
http://www.khukhan.go.th/ 
  (๒) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน 
  (๓) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้ง 
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ 
  (๔) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สรุปความเห็นเสนอและจัดทาหนังสือถึงผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลขุขันธ์ พิจารณาลงนาม 
  (๕) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ หรือเสนอแต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน 
  (๖) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) 
ทราบเบื้องต้นภายใน ๑๕ วัน 
  (๗) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (๘) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ 
  (๙) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน เพ่ือการประมวลผลและ  
สรุปวิเคราะห์ 
  (๑๐) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร(รายเดือน/รายปี) 
  (๑๑) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดเก็บเรื่อง 

http://www.khukhan.go.th/
http://www.khukhan.go.th/


(1) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รับเรื่องร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

-๖- 
๕.๒ ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
ล าดับ กระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒ นาที 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

บริหารทั่วไป 

๒ ๒ นาที 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

บริหารทั่วไป 

๓ ๓๐ นาที 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

บริหารทั่วไป 

๔  
หัวหน้ากลุ่มงาน 

บริหารทั่วไป 

๕ ๓๐ นาที 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

บริหารทั่วไป 

๖ ๗-๑๕ วัน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

บริหารทั่วไป 

๗ ๑ วัน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

บริหารทั่วไป 

๘ ๑ วัน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

บริหารทั่วไป 

๙ ๓๐ นาที 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

บริหารทั่วไป 

๑๐ ๑-๓ วัน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

บริหารทั่วไป 

๑๑ ๑ วัน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

บริหารทั่วไป 

 
 

(2) ลงทะเบียนรับในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน 

(3) คัดแยก/วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านทุจริต 
น าเสนอให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลขุขันธ ์

(4) ผู้อ านวยการพิจารณาสั่งการ 

(5.1) แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
หรือด าเนินการตามข้อสั่งการ 

5.2 แจ้งผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
(กรณีมีชื่อที่อยู่ชัดเจน) 

6.1 รับรายงานผลการด าเนินงาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.2 ติดตามความก้าวหน้าของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

(7) สรุปรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(8) เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธพ์ิจารณา 

(9) เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียนเพื่อการสรุปวิเคราะห ์

(10) จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห ์
เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์ (รายเดือน/รายป)ี 

(11) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 



-๗- 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดท า Work flow   

 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น
การอนุมัติ เป็นต้น 

 

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมและการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค  
โรงพยาบาลขุขันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ชื่อหน่วยงาน  :  โรงพยาบาลขุขันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
วัน/เดือน/ปี : ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 
หัวข้อ : EB๑๐ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 
รายละเอียดข้อมูล  (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ๑. ค าสั่งโรงพยาบาลขุขันธ์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยด้านสาธารณสุขด้วยสันติวิธีโรงพยาบาลขุขันธ์ 
          ๒. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์โรงพยาบาลขุขันธ์ 
          ๓. คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
Link  ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
          ผูร้ับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                           ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
         (นางสาวธีร์ชญาน์  วงษ์ขันธ์)                                                   (นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ) 
      นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                                                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุขันธ์                                                                                                   
        วันท่ี ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔                                                     วันท่ี ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

  (นายสนั่น  เทียนทอง) 
  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

                                                       วันท่ี  ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   
 


