บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งช้าง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
ที่ นน 0032.301/309.......…………….................วันที่ 7 ธันวาคม 2563
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
พฤติมิชอบ

.
.
.
.

เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง
โรงพยาบาลทุ่งช้าง ได้ดาเนินการกาหนดกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะเสด้านการ
ทุจริ ตและประพฤติมิช อบ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไป ตามตัวชี้วัดโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
บั ด นี้ ถึ ง รอบระยะเวลาสรุ ป รายงานการด าเนิ น งานตามกระบวนการจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการ
ปฏิบัติงาน/แจ้งเบาะเสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 พบว่าไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ จึงพิจารณาแล้วเห็นควรแจ้งเวียนให้
บุคลากรในโรงพยาบาลทุ่งช้างและบุคคลทั่วไปที่สนใจทราบ และขออนุญาตนาเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน และปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศหน่วยงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นายณัฐนนท์ เนาวกูล)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ความเห็นของผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง
ทราบ – อนุญาต
(นายมงคล ลัคนาเลิศ)
นายแพทย์ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง
สานักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ.2561
สำหรับหน่วยงำนรำชกำรในปลัดกระทรวงสาธารสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลทุ่งช้าง
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งช้าง………………………………….…………………..……..…
วัน/เดือน/ปี 7 ธันวาคม 2563...........................................................................................................
หัวข้อ รายงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/แจ้งเบาะเสด้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
รายละเอียดข้อมูล.กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/แจ้งเบาะเสด้านการทุจริตและ
.
ประพฤติมิชอบ…….………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
Linkภายนอก………………………………………………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ............................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(นางสาวฐิวาทิพย์ บุตรพรม)
ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
วันที่. 7 ธันวาคม 2563.

ผู้อนุมัติ
(นายมงคล ลัคนาเลิศ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง
วันที่. 7 ธันวาคม 2563...

ผู้รับผิดชอบนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นายสมเจตร ยศอาลัย)
ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ 7 ธันวาคม 2563

รายงานผลการดาเนินงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
และเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ 2564
1. ความเป็นมา
ด้ ว ยโรงพยาบาลทุ่ ง ช้ า ง ได้ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการรับ ข้อร้ องเรีย นและจั ด การเรื่องร้ องเรีย นเพื่ อให้ การ
ดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพคณะกรรมการฯได้ดาเนินการ
จัดทาคู่มือดาเนินงานเรื่องร้องเรียนภายในโรงพยาบาลทุ่งช้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติง านในการรับเรื่อง
ร้องเรียนในเรื่องร้องเรียนทั่วไปเพื่อให้การดาเนินงานของโรงพยาบาลทุ่งช้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม
สามารถตรวจสอบได้ส ามารถนาไปสู่การปฏิบั ติไ ด้อย่า งเป็ นรูปธรรมโดยพิ จารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กาหนดให้ ป ลู กฝั ง ค่ า นิ ย มคุณ ธรรมจริย ธรรมและจิ ต สานึ กในการรักษาศักดิ์ ศรีความเป็ น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลรวมถึง
มาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตสานึกป้องกันปราบปรามเครือข่าย)
2. ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนที่มีต่อ โรงพยาบาลทุ่งช้างมีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดัน
ในการดาเนินการตามคู่มือดาเนินงานเรื่องร้องเรียนภายในโรงพยาบาลทุ่งช้างดังนี้
1) คาสั่งโรงพยาบาลทุ่งช้างที่ 376/2563 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้รับ ผิ ดชอบและติ ด ตามประเมิ น ผลคู่มื อการปฏิบัติ ง านร้องเรียน/ร้องทุ กข์ ลงวั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2562 ท าให้ การ
ดาเนินงานบรรลุ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
2) บุคลากรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติราชการมีหน้าที่และความจาเป็นต้องให้การบริการและดูแลผู้ป่วย/ประชาชน
ที่มารับบริการรับการตรวจรักษาเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากปัญหาอุปสรรคคือเวลา ในการให้ข้อมูลการให้บริการ
ขั้นตอนการรักษาจึงค่อนข้างมีจากัดประกอบกับหน้าที่บริการดูแลประชาชนให้ทั่วถึ งครบถ้วนบางกิจกรรมจึงไม่
สามารถดาเนินการในการให้ข้อมูลได้ละเอียดเพียงพอ
3. รายงานสรุปผลการดาเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปภายในโรงพยาบาลทุ่งช้าง ปีงบประมาณ 2564
ลาดับ
1
2

เรื่อง
ร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนเรื่องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ปัญหาอุปสรรค
ไม่มี

การแก้ไขปัญหา
ไม่มี

ผู้รับผิดชอบ
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

4. ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุง
ไม่มี
ทราบ
(นายมงคล ลัคนาเลิศ)
นายแพทย์ชานาญการ ปฏิบตั ิหน้าที่
ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลทุ่งช้าง

ผู้รับผิดชอบ
ตาแหน่ง
ผู้เห็นชอบ
ตาแหน่ง

ผู้อนุมัติ
ตาแหน่ง

……………………………………….
(นางสาวฐิผูว้ราทิ
บุตรพรม)
ับผิพดย์ชอบ
นักวิชาการพัสดุ
……………………………….………
(นายณัฐนนท์ เนาวกูล)
ทันตแพทย์ชานาญการ

..............................................
(นายมงคล ลัคนาเลิศ)
นายแพทย์ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง
ฉบับที่ 1
แก้ไขครั้งที่ 1
วันที่บังคับใช้ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
สถานะเอกสารควบคุม

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลทุ่งช้าง
1. คาจากัดความ
เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลทุ่งช้าง เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ
จรรยาบรรณข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัด
จ้างของโรงพยาบาลทุ่งช้าง การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ข้อเสนอแนะ และ/หรือ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ
การร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพื่อดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด ผ่านช่องทาง 2 ทาง อันได้แก่
1. ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังที่ตั้งโรงพยาบาลทุ่งช้าง โดย
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
2. เว็บไซต์โรงพยาบาลทุ่งช้าง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น ”
http://www.thungchanghospital.org/thungchang/

การร้องเรียนกระทาผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทาความผิด
ทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้กาหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัยและ
ได้กาหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว
ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทาอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีสิทธิเสนอ
คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อโรงพยาบาลทุ่งช้างได้
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งช้าง
หน่วยงานดาเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง กลุ่มงานบริหารทั่วไป หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสในสังกัด โรงพยาบาลทุ่งช้าง
การดาเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไข
หรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อที่อยู่ชัดเจน

2. ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
2.1 ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ประเภท

นิยาม

1) การบริหารจัดการ การที่สวนราชการดาเนินการด้านการ
บริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเป็น
ธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสีย
ทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ
วัตถุประสงค์ที่จะดาเนินการ และประโยชน์
ระยะยาวของราชการที่จะได้รับประกอบกัน

2) วินัยข้าราชการ

3) ค่าตอบแทน

4) ขัดแย้งกับ
เจ้าหน้าที่/
หน่วยงานของรัฐ

กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์
ขึ้นมาเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ และกาหนดแบบแผนความ
ประพฤติของข้าราชการ เพื่อให้
ข้าราชการประพฤติปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกาหนดให้
ข้าราชการวางตัวให้ถูกต้อง และเหมาะสม
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการกาหนดไว้
การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์ เพื่อการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลา
ราชการ และเจ้าหน้าทีท่ ี่ปฏิบัตงิ านนอก
หน่วยบริการ หรือต่างหน่วยบริการทั้งใน
เวลาราชการและนอกเวลาราชการ ไป
ในทางมิชอบหรือมีการทุจริต
การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของ
หน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานเกี่ยวกับการกระทาการใดๆ
ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด
อย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียนหรือโรงพยาบาลทุ่ง
ช้าง

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณ
ร้องเรียนโดยกล่าวหาผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีพฤติกรรมส่อในทางไม่
สุจริตหลายประการ
2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมี
พฤติกรรมส่อในทางไม่โปร่งใสหลาย
ประการ
3. การบริหารกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนินการเกี่ยวกับการแต่งตัง้ การเลื่อน
ตาแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ
และการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม
การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วย
วินัยข้าราชการตามที่กฎหมายกาหนด
ฯลฯ

1. การเบิกจ่ายเงิน พตส.
2. ค่าตอบแทนไม่ทาเวชปฏิบัติ
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
4. ค่าตอบแทน อสม.
5. ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลา
ราชการ
ฯลฯ
ปฏิบัติการใดที่ส่อไปในทางทุจริต ประพฤติ
มิชอบ

2.2 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.2.1 ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
2.2.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว
ที่เสียหายต่อเจ้าหน้าที่หรือโรงพยาบาลทุ่งช้าง หรือบุคคลภายนอก
2.2.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งช้าง
2.2.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูล
เพิ่มเติมได้ ในการดาเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล
และเก็บเป็นฐานข้อมูล
2.2.6 ไม่เป็นคาร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
1) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยาน
แวดล้อมชัดเจน และเพี ยงพอที่จะทาการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
2) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี
คาพิพากษาหรือคาสั่งที่สุดแล้ว
3) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ คาร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ ดาเนินการ
หรือดาเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง
4) คาร้ องเรี ย น/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิ ทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้ว ยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้างว่า จะรับ
ไว้พิจารณาหรือไม่ เป็นเรื่องเฉพาะกรณี
3. ขอบเขตและขั้นตอนการดาเนินการ
3.1 ขอบเขต
เริ่มจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ
จากช่องทางการร้องเรียนของกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทุ่งช้าง 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังที่ตั้งของโรงพยาบาลทุ่งช้าง โดย
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
2. เว็บไซต์โรงพยาบาลทุ่งช้าง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น”
http://www.phraehospital.go.th/stopcorruption
ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมรับเรื่องร้องเรียน คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรี ยนแจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดทาหนังสือถึงผู้อานวยการโรงพยาบาล
ทุ่งช้าง พิจารณาสั่งการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการหรือมอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวน แล้วรายงานผลให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่ง

ช้างพิจารณาสั่งการ และแจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน
15 วัน รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปรายงานผลการ
ดาเนินงาน เสนอผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและ
สรุปวิเคราะห์ จัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง (รายเดือน/รายปี) แล้ว
กลุ่มงานบริหารทั่วไป เก็บเรื่อง
3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(1) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของโรงพยาบาลทุ่งช้าง 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. ยื่นเรื่องร้องเรียนถึงโรงพยาบาลทุ่งช้าง โดย
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
2. เว็บไซต์โรงพยาบาลทุ่งช้าง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น”
http://www.phraehospital.go.th/stopcorruption
(2) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไปลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน
(3) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ
(4) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สรุปความเห็นเสนอและจัดทาหนังสือถึงผู้อานวยการ
โรงพยาบาลทุ่งช้าง พิจารณาลงนาม
(5) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ หรือเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน
(6) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน
ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
(7) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(8) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป เสนอผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง
(9) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและ
สรุปวิเคราะห์
(10) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร
(รายเดือน/รายปี)
(11) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดเก็บเรื่อง

3.2 ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลาดับ

กระบวนงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.

(1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป รับเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2 นาที

เจ้าหน้าที่กลุม่ งาน
บริหารทั่วไป

2.

(2) ลงทะเบียนรับในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน

2 นาที

เจ้าหน้าที่กลุม่ งาน
บริหารทั่วไป

3.

(3) คัดแยก/วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านทุจริต
นาเสนอให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง

30 นาที

เจ้าหน้าที่กลุม่ งาน
บริหารทั่วไป

4.

(4) ผู้อานวยการพิจารณาสั่งการ

5.

(5.1) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือดาเนินการตามข้อสั่งการ

6.

6.1 รับรายงานผลการดาเนินงาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.2 แจ้งผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
(กรณีมีชื่อที่อยู่ชัดเจน)
6.2 ติดตามความก้าวหน้า
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่กลุม่ งาน
บริหารทั่วไป
30 นาที

เจ้าหน้าที่กลุม่ งาน
บริหารทั่วไป

7-15 วัน

เจ้าหน้าที่กลุม่ งาน
บริหารทั่วไป

7.

(7) สรุปรายงานผลการดาเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 วัน

เจ้าหน้าที่กลุม่ งาน
บริหารทั่วไป

8.

(8) เสนอผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้างพิจารณา

1 วัน

เจ้าหน้าที่กลุม่ งาน
บริหารทั่วไป

9.

(9) เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียนเพื่อการสรุปวิเคราะห์

30 นาที

เจ้าหน้าที่กลุม่ งาน
บริหารทั่วไป
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(10) จัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์
เสนอผู้อานวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง (รายเดือน/รายปี)

1-3 วัน

เจ้าหน้าที่กลุม่ งาน
บริหารทั่วไป

1 วัน

เจ้าหน้าที่กลุม่ งาน
บริหารทั่วไป

11.

(11) กลุม่ งานบริหารทั่วไปเก็บเรือ่ ง

4. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทา Work Flow
สัญลักษณ์

คาอธิบาย
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น
การอนุมัติ เป็นต้น
แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และการปฏิบัติงาน

