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โรงพยาบาลแวงนอย 

อําเภอแวงนอย จงัหวัดขอนแกน 

 

 

 



คํานํา 

 

โรงพยาบาลแวงนอย อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน มีบทบาทหนาที่หลัก  ในการกําหนด
ทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริมและ
คุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยรวมกําหนด
เปาหมายการพัฒนากลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไวไปสู เปาหมายเดียวกัน คือ
ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สําคัญในการประสาน ติดตาม
หนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทาง การรองเรียน
ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต ๔ ชองทาง ประกอบดวย 1. ประชาชนรองเรียนไดดวนตนเองไดที่ ศูนย
รับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลแวงนอย 2. ชองทางไปรษณีย ที่ 55 หมู 16 ตําบลละหานนา อําเภอแวงนอย 
จังหวัดขอนแกน 40230 3. ชองทางโทรศัพท  โทร 043-499-123 ตอ 123,124 และ 4. ชองทาง
ออนไลนหรือสื่อสังคมออนไลน เว็ปไซต http://www.wnhospital.net/html 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลแวงนอย ไดทบทวนคูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเปนวิธีปฏิบัติงาน (Work 
Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกขของโรงพยาบาลแวงนอย หวังเปนอยางยิ่ง
วาคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จะเปนประโยชนสําหรับหนวยงาน และบุคลากรผูปฏิบัติงานที่จะนําไปเปนมาตรฐานอยางมีคุณภาพ 

 

 

    
 
     (นายปณณวิชญ  มีธรรม) 

                                                                 นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
                               ผูอาํนวยการโรงพยาบาลแวงนอย 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1   

บทนํา 

 

1.หลักการและเหตุผล     

 โรงพยาบาลแวงนอย มีบทบาทหนาที่หลักในการกําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ 
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญในการ
สรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและ
คุมครองจริยธรรมบุคลากรโรงพยาบาลแวงนอยทุกระดับ กําหนดมาตรการปลูกจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม 
และสรางเครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนปองกันการทุจริตโดยรวมกําหนดเปาหมาย
การพัฒนากลยุทธการปองกันการสงเสริมและคุมครองจริยธรรมไปสูการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว
ไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนไดรับบริการที่ดี มี
ความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาตอการบริหารราชการของหนวยงาน นําไปสูคาดัชนีภาพลักษณของประเทศ
ไทย ยังมีหนาที่สําคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน ประสาน ติดตาม หนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทาง การรองเรียนการตอตานการทุจริตโดยมี ๔ 
ชองทาง ประกอบดวย ประกอบดวย 1. ประชาชนรองเรียนไดดวนตนเองไดที่ ศูนยรับเรื่องรองเรียน 
โรงพยาบาลแวงนอย 2. ชองทางไปรษณีย ที่ 55 หมู 16 ตําบลละหานนา อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 
40230 3. ชองทางโทรศัพท  โทร 043-499-123 ตอ 123,124 และ 4. ชองทางออนไลนหรือสื่อสังคม
ออนไลน เว็ปไซต http://www.wnhospital.net/html 

ในสวนการปฏิบัติงาน ดําเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ที่
สอดคลองกับ พระราชกฤษฎีกา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
38 กําหนดวา “เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือสวนราชการ
ดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบ
คําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดบนพื้นฐานของ               
หลักธรรมาภิบาล ซึ่งอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่สวนราชการ จึงเปนเรื่องที่โรงพยาบาลแวงนอยตอตาน การทุจริต
โรงพยาบาลแวงนอย จําเปนตองดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน นอกจากนี้ยังไดบูรณา
การรวมกับจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข โรงพยาบาลแวงนอย เพื่อใหแนวทางการดําเนินงาน เปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน เกิดเปนรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแกไขปญหาของ
ประชาชน สรางภาพลักษณและความเชื่อมั่น ตอบสนองความตองการของประชาชนเปนสําคัญ ภายใตการ
อภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข คือการปองกัน สงเสริม การรักษา และการฟนฟูบนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล ของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป 

                    /๒. วัตถุประสงค... 
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2. วัตถุประสงค  

1) เพื่อใหบุคลากรผูเกี่ยวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทาง 
การดําเนินงานใหเกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส     
ดานการทุจริต และประพฤติมิชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2) เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และ     
ประพฤติมิชอบใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และ
กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ  

3) เพื่อเปนหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถายทอดใหกับ              
ผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือ         
ผูใหบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ  
ในการปฏิบัติงาน  

4) เพื่อพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

3. บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบ  

มีบทบาทหนาที่ ในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสําคัญ           
ในการขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับ
ศูนยปฏิบัติการ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น  

1)  เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสวนราชการ รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ     
ประพฤติมิชอบของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของ  

2) ประสาน เรงรัด และกํากับใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ  

3) ดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่   
โดยมิชอบของเจาหนาที่ในสวนราชการ  

4) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ของกระทรวง
สาธารณสุข  

5) ประสานงานทีเ่กี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุมครองจริยธรรมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ  

7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

                    /4.การรองเรียน...  



- ๓ - 

 

4. การรองเรียน/แจงเบาะแส  

1. ประชาชนรองเรียนไดดวนตนเองไดที่ ศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลแวงนอย  
2. ชองทางไปรษณีย ที่ 55 หมู 16 ตําบลละหานนา อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 40230  
3. ชองทางโทรศัพท  โทร 043-499-123 ตอ 123,124 
4. ชองทางออนไลนหรือสื่อสังคมออนไลน เว็ปไซต http://www.wnhospital.net/html 
 

5. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
1) ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส  
2) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส   
3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณ ประกอบเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจน                 

วามีมูล ขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่/หนวยงาน ชัดแจง     
เพียงพอทีจ่ะสามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได   

4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถาม)ี 
- ใชถอยคําสุภาพหรือขอความสุภาพ    
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6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุติเรื่อง      ไมยุตเิรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน 
โรงพยาบาลแวงนอย 

๑. ประชาชนรองเรียนไดดวนตนเองไดที่ ศูนย
รับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลแวงนอย 

๒.  ชองทางไปรษณีย ที่ 55 หมู 16 ตาํบล
ละหานนา อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 
40230 

๓. ชองทางโทรศัพท  โทร 043-499-123 
ตอ 123,124 

๔. ชองทางออนไลนหรือสื่อสังคมออนไลนเว็ปไซต
http://www.wnhospital.net/html 

 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน ไมยุติ แจงเรื่องผูรองเรียน 

สิ้นสุดการดําเนินการรายงานผล
ใหผูรองเรียนทราบ 

ลงทะเบียนรับ/ประสานหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    

1) เจาหนาที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน  โรงพยาบาลแวงนอย รับเรื่อง รองเรียน/แจงเบาะแส
ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน ๔ ชองทาง    

2) เจาหนาที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน  โรงพยาบาลแวงนอย คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหา             
ของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

3) เจาหนาที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน  โรงพยาบาลแวงนอย สรุปความเห็นเสนอและจัดทํา
หนังสือ ถึงผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา    

4) เจาหนาที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลแวงนอย สงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ/ตอบขอซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง    

5) เจาหนาที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลแวงนอย แจงผูรองเรียน/รองทุกข เพื่อทราบ
เบื้องตนภายใน 15 วัน    

6) เจาหนาที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน  โรงพยาบาลแวงนอย รับรายงานและติดตาม
ความกาวหนาผลการ ดําเนินงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ    

7) เจาหนาที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน  โรงพยาบาลแวงนอย เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพื่อ
การประมวลผล และสรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร    

8) เจาหนาที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลแวงนอย จัดเก็บเรื่อง    

 8. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
 ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและ       ประพฤติมิชอบ
ที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้ 
 

ชองทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ
รับขอรองเรียน เพื่อ
ประสานหาทางแกไข 

หมายเหตุ 

ประชาชนรองเรียนไดดวนตนเองไดที่ 
ศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลแวง
นอย 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

ชองทางไปรษณีย  ที่  55 หมู  16 
ตําบลละหานนา อํา เภอแวงนอย 
จังหวัดขอนแกน 40230 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

ชองทางโทรศัพท  โทร 043-499-
123 ตอ 123,124 
 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

ชองทางออนไลนหรือสื่อสังคม
ออนไลน เว็ปไซต 
http://www.wnhospital.net/html 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

 



แบบคํารองเรียน/แจงเบาแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
        ศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลแวงนอย 

อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน 40230 
 

                   วันที่..................เดอืน..............................พ.ศ. ........................... 
 
เรื่อง ................................................................................................................................................................ 

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย 
 

   ขาพเจา .......................................................................อายุ......................ป         
อยูบานเลขที่.............หมูที่............ตําบล .................................อําเภอ .................................จังหวัด 
..................................โทรศัพท..............................อาชีพ .................................................... เลขทีบ่ัตรประชาชน 
....................................ออกโดย ................................................วันออกบัตร ...........................วันหมดอายุ
...........................มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต เพื่อใหโรงพยาบาลแวงนอย 
พิจารณาดําเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกไขปญหาในเรื่อง  

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

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

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

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

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

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

 ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคําขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต      ตามขางตนเปนจริง
ทุกประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถาม)ี ไดแก 

๑) ......................................................................... จํานวน..................................ชุด 

๒) ....................................................................... จํานวน..................................ชุด 

๓) ......................................................................... จํานวน..................................ชุด 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

ลงชื่อ...................................................ผูยื่นคํารอง        ลงชื่อ.................................................เจาหนาที่ 

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

 

/ เรียนหัวหนา... 



- ๒ - 

 

เรียน หัวหนาศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลแวงนอย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย 

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

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

ลงชื่อ...................................................................            ลงชื่อ................................................................... 

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

 

 

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย 

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

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

ลงชื่อ................................................................... 

     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

ตามประการสํานักงานปลัดกระทวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน  โรงพยาบาลแวงนอย  จังหวัดขอนแกน 

วัน/เดือน/ป  :  15  ธันวาคม  2564 

หัวขอ  :  เรื่อ หลักเกณฑและขั้นตอนการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รายละเอียดขอมูล  

           1.  คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
           2.  แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

 

 

 

Link ภายนอก...................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ............................................................................................................................................................. 
 

                       ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                       ผูอนุมัติรับรอง 
 
                        วราภรณ  แสนปญญา                                       ภัทราภรณ  นพแกว 
                     (นางวราภรณ  แสนปญญา)                                (นางภัทราภรณ  นพแกว) 
                      ตําแหนง  นักวิชาการพัสดุ                       ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
             วันที่ 15  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564                 วันที่ 15 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564                  
 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 
 

ประภาณี  ทองสมฤทธิ์ 
(นางสาวประภาณี  ทองสมฤทธิ์)                     

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ                                                  
วันที่ 15  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564   

 

 


