
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ 
๑.บทนิยามในหลักเกณฑ์ 
 เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ข้อราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ ผู้รับ
จ้างเหมาบริการในสังกัด โรงพยาบาลปาย 
 ทุจริตต่อหน้าที่  หมายความว่า การทุจริตต่อหน้าที่ตามความหมายที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.๒๕๖๑  
 ประพฤติมิชอบ  หมายความว่า  การใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่ง หรือ มติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือ
ทรัพย์สินของแผ่นดิน ซึ่งมิใช่การทุจริตต่อหน้าที่ 
 ข้อร้องเรียน  หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่อง การทุจริตประพฤติมิชอบ 
 การตอบสนอง  หมายถึง  การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน หรืออ่ืนๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมแจ้ง
ให้ผู้ร้องเรียนทราบผลความคืบหน้าของการด าเนินการภายใน๑๕วันท าการนับตั้งแต่ที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้
กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน จะ
พิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดเมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
ข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
 ๒.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน  
      ๒.๑.๑ เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรือ
พบเห็นการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานราชการของโรงพยาบาลปาย 
      ๒.๑.๒  เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้น มิใช่ลักษณะ
กระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้งตลอดจนขาดพยานบุคคล
แน่นอน 
 ๒.๒  ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและอย่างน้อยต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้  
     ๒.๒.๑ ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ติดต่อกลับ  
        ๒.๒.๒  ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่เก่ียวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
        ๒.๒.๓  ข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว  เพียงพอที่จะเป็น
ช่องทาง  เบาะแสของการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่ทุจริตต่อหน้าที่ หรือการประพฤติมิชอบเพื่อ
ด าเนินการสืบสวนสอบสวนได้ 
 ๒.๒.๔  ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
 ๒.๒.๕  ระบุ วัน เดือน ปี  
 ๒.๒.๖  ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี)  
           ๒.๓  กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์  จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 



           ๒.๔  เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
 ๒.๔.๑ข้อร้องเรียนที่ไม่ได้ท าเป็นหนังสือ  
 ๒.๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานเพียงพอ 
 ๒.๔.๓  ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๒.๒  
           ๒.๕ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
 ๒.๕.๑.ทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลปาย ต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐  
 ๒.๕. ๒.ติดต่อด้วยตนเองท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลปาย(ศูนย์แห่งความสุขห้องเบอร์ ๕) 
 ๒.๕. ๓.ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลปาย  www.paihospital.net 
 ๒.๕. ๔. E – Mail paihospital_RMC@hotmail.com 
 ๒.๕. ๖.Face book pageโรงพยาบาลปาย, page ปายคนคุณธรรม รพ.คุณธรรม  
 ๒.๕. ๖.ทางโทรศัพท์  ๐๕๓๖๙๙ ๐๓๑  
 ๒.๕. ๗ .กล่องรับความคิดเห็นตามบริเวณจุดบริการภายในโรงพยาบาล 
๓.กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
          ๓.๑  ให้กลุ่มงานบริการหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลปาย เป็นหน่วยหลักในการรับเรื่องร้องเรียน
และด าเนินการตอบสนองข้อร้องเรียน โดยส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ทั้งมาตรการทางวินัย  โดยเคร่งครัด รวมทั้งการประสานงานเร่งรัดและติดตามเก่ียวกับการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ 
         ๓.๒  เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นประการใดให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ภายในเวลา ๑๕  วันท าการ และรายงานผลด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ 
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แผนผงัการด าเนินการจดัการเร่ืองร้องเรียนภายในโรงพยาบาลปาย 

 1.รับเรื่องร้องเรียน 

ประเมินข้อร้องเรียนที่ได้รับ 

1.เป็นข้อร้องเรียนตามก าหนดขัน้ตอนหรือไม ่

2.ประเมินระดบัความรุนแรงตามโปรแกรมความเสีย่ง

ของโรงพยาบาล 

 

2.เสนอประธาน คกก.รับข้อ ร้องเรียนฯ

เพื่อพิจารณาสั่งการ (ทันท)ี 

พิจารณาสั่งการ จากการประเมินระดับ 
ความรุนแรง ดังนี้  
1. ระดับ A, B, C, D (Near miss / Low Risk) 
แจ้งหัวหน้ากลุ่มงานด าเนินการ 
2. ระดับ E, F(Moderate Risk )ระดับ G, H, I 
( High Risk)แจ้งRRT ,คณะกรรมการไกล ่
เกลี่ยและดูแลต่อเนื่องด าเนินการ       
3.การทุจริตประพฤติมิชอบ ท่ีมีความเสียหายต่อ
องค์กรและหน่วยงานอื่นๆ                                                                   

3.คณะท างาน(หัวหน้ากลุ่มงาน, คณะกรรมการไกล่เกลี่ย)  
3.1ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาด าเนินการ 
ทบทวน/แก้ไข /สร้างมาตรการป้องกันการเกิดซ้ า                                                                                                           
3.2รายงานความคืบหน้าของการด าเนินการต่อ 
ผู้บังคับบัญชา ตามระดับความรุนแรง/ความเสี่ยง ที่
ก าหนดไว้ 

4.รายงานผลให้ประธาน คกก.รับข้อร้องเรียน และ

จดัการข้อร้องเรียน/ผู้อ านวยการทราบ (3 วนั นบัแต่

ด าเนินการเสร็จสิน้) 

 

แจ้งการรับเร่ืองร้องเรียน ไปยงัผู้ ร้องฯ 

ภายใน ระยะเวลา 3-7 วนั 

 

5.แจ้งผลการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนให้ผู้ ร้องทราบ 

(7วนั นบัแตด่ าเนินการเสร็จสิน้) 

6.จดัท าผลสรุปการด าเนินการให้ประธาน คกก.รับข้อ

ร้องเรียนและจดัการข้อร้องเรียน/ ผู้อ านวยการทราบทกุ

ไตรมาส 

 

เปิดโอกาสให้ผู้ถกู 

ร้องเรียนได้โต้แย้ง 

แสดงหลกัฐาน 

รวมระยะเวลา 14-

30 วนั โดยประมาณ 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
1.ทางเว็ปไซต์โรงพยาบาลปาย
www.paihospital.net 
2.ทางโทรศัพท์  053699 031 ต่อ 136 
3.ทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลปาย ต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130 
4. E – Mail paihospital_RMC@hotmail.com 
5.Facebook pageโรงพยาบาลปาย, page ปาย
คนคุณธรรม รพ.คุณธรรม  
6.ติดต่อด้วยตนเองท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
โรงพยาบาลปาย(ศูนย์แห่งความสุขห้องเบอร์ 5) 
7.กล่องรับความคิดเห็นตามบริเวณจุดบริการ
ภายในโรงพยาบาล 

ดว้ยวาจาโดยกรอกข้อมลูลงในแบบท่ีก าหนด 

 เป็นหนงัสือไมก่ าหนดรูปแบบแตต้่องมี 

1. ช่ือที่อยูท่ี่สามารถตรวจสอบได้ 

2. ระบพุฤติการณ์ที่เป็นเหตแุหง่เร่ือง ร้องเรียน

นัน้ตามสมควร 

3. มีลายมือช่ือผู้ ร้องเรียน 
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกขก์ารทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ผิด         ไม่ผิด 

  

 

 

 

 

 

  

       

แจ้งผลการด าเนินงาน รายงานผลต่อผู้บริหาร/
คณะกรรมการร้องเรียน 

 

Web site ,facebook, Line หนังสือร้องเรียน 
(หนังสือลับ/หนังสือภายนอก/หนังสือภายใน) 

คณะกรรมการรับเรื่องเรียน 

แยกเรื่อง 
เรื่องร้องเรียนทั่วไป  

ไม่รุนแรง 

แจ้งหัวหน้าฝ่าย หัวหน้า
หน่วยงานด าเนินการ 

แจ้งผลการด าเนินงาน 

เรื่องร้องเรียน /การทุจริต จัดซื้อ
จัดจ้างการประพฤติมิชอบ/เรื่อง

ร้องเรียนระดับรุนแรง 

ตั้งคณะกรรมการสืบสวน 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

รายงานผลต่อผู้บริหาร/
คณะกรรมการร้องเรียน 

 

แจ้งผลการด าเนินงาน 

ตรวจสอบความผิด 

รายงานผลต่อผู้บริหาร/
คณะกรรมการร้องเรียน 

 
แจ้งผลการด าเนินงาน 

 

รายงานผลต่อผู้บริหาร/
คณะกรรมการร้องเรียน 

 
ตั้งคณะกรรมการด าเนินการ

ตามความผิดทางวินัย 

ด าเนินการทางวินัย 

 

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข ์

มีมลู 

ไมม่ีมลู 


