
 

 

 

 

Evidence  Based  Integrity   And  Transparency  Assessment 

  EB 10 

  หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 
 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

EB 10 (2) 

 

 คู่มือการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 



คู่มือปฏิบตัิงานการรบัเรื่องร้องเรียน 
การรบัเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลบึงสามพัน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 



ค าน า 
 จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำรของโรงพยำบำลบึงสำมพัน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ในกำร
บริกำร ข้อมูลข่ำวสำรรับฟังข้อเสนอแนะ และร้องเรียนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้ได้ข้อยุติมีควำมรวดเร็วและประสิทธิภำพ
ตำมข้ันตอนกระบวนกำรและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนเพื่อเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

 

 

 

 

 

        ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

          โรงพยำบำลบึงสำมพัน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

         หน้า 

วัตถุประสงค์ ขอบเขต ช่องทำง        ๑ 

กำรบันทึกข้อร้องเรียน กำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำ      ๑ 

กำรรำยงำนผลให้ผู้บริหำรรับทรำบ        ๒ 

กระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียน        ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่งร้องเรียน 

โรงพยาบาลบึงสามพัน 

หลักหารและเหตุผล 

 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยที่เป็นกำรสมควรมีระเบียบว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจังและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์
วิธีกำรและแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ให้เหมำะสมสอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การจัดตั้งคณะกรรมการเร่ืองร้องเรียน 

เพ่ือให้งำนจัดซื้อจัดจ้ำงโรงพยำบำลบึงสำมพัน เป็นไปด้วยควำมรวดเร็วถูกต้อง บริสุทธิ์ยุติธรรม 
ตลอดจนด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และประสบผลส ำเร็จ อีกท้ังเป็นกำร
ป้องกันกำรทุจริต หรือไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกกำปฏิบัติงำน ของเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลบึงสำมพัน จึงได้
จัดตั้งคณะกรรมกำรเรื่องร้องเรียนขึ้น 

สถานที่ตั้ง 

๓๓๓ หมู่ ๙ ต.ซับสมอทอด อ.บึงสำมพัน จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๖๐ โทร ๐๕๖-๗๓๑๒๘๔-๕ ต่อ ๑๑๙ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

เป็นศูนย์กลำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนและให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรและแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึน
จำกกระบวนกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโรงพยำบำลบึงสำมพันหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์

๑.เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนรับเรื่องร้องเรียนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของโรงพยำบำลบึงสำมพัน ได้
ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ ในแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

๒.เพ่ือให้มั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดข้อบังคับระเบียบกฎหมำยและหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓.เพ่ือให้คณะกรรมกำรเรื่องร้องเรียนโรงพยำบำลบึงสำมพัน ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 

ช่องทางการร้องเรียน 

 ด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนที่เข้ำมำยังหน่วยงำนตำมช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้ 

ช่องทำง ควำมถี่ในกำรตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียน 

ระยะเวลำในกร
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

webside ทุกวัน ภำยใน 1 วันท ำกำร  

โทรศัพท์ ทุกวัน ภำยใน 1 วันท ำกำร  

ไปรษณีย์ ทุกวัน ภำยใน 1 วันท ำกำร  



การบันทึกการร้องเรียน 

๑.กรอกแบบบันทึกเรื่องร้องเรียนโดยมีรำยละเอียดเรื่องร้องเรียน ชื่อ - สกุล หมำยเลขโทรศัพท์เพ่ือ
กำรติดต่อกลับ เรื่องที่จะร้องเรียน 

๒.ทุกซ่องทำงท่ีมีกำรร้องเรียน เจ้ำหน้ำที่จะต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงแบบบันทึกทุกครั้ง 

การประสานคณะกรรมกรเร่ืองร้องเรียน และหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องและกรแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 

กรณีกำรขอข้อมูลข่ำวสำร ประสำนงำนผู้ครอบครองเอกสำรเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้
ร้องขอได้ทันที 

เรื่องร้องเรียน ที่เป็นกำรร้องเรียนทั่วไปเก่ียวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำนจัดท ำบันทึก
ข้อควำมเสนอไปยังผู้บริหำรเพ่ือสั่งกำรหน่วยงำนที่เดี่ยวข้อง โดยเบื้องตันอำจจะโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

กรณีร้องเรียนท ำหนังสือร้องเรียนควำมไม่โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อควำมเพ่ือ
เสนอผู้บริหำรเพ่ือสั่งกำรไปยังคณะกรรมกำรเรื่องร้องเรียน และหน่วยงำนที่เกี่ยวช้องรับผิตชอบด ำเนินกำร
ตรวจสอบและแจ้งผลด ำเนินกำรต่อผู้ร้องเรียนทรำบ 

เรื่องร้องเรียนที่ไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบของโรงพยำบำลบึงสำมพัน ให้ด ำเนินกำรประสำนหน่วยงำน 

ภำยนอกที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็วและถูกต้องในกำรแก้ปัญหำต่อไป 

การติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 

ให้หน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำรร้องเรียนทรำบ
ภำยใน ๕ วัน ท ำกำร เพ่ือด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบ ต่อไป 

การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

รวบรวมข้อมูลและรำยงำนสรุปกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหำรทรำบ สรุปรำยงำนเรื่อง
ร้องเรียนหลังจำกสิ้นปีงบประมำณ เพื่อด ำเนินกำรจัดท ำกำรวิเครำะห์กำรร้องเรียน ภำพรวมของ หนว่ยงำน 
เพ่ือให้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปรับปรุงพัฒนำองค์กร 

มาตรฐานงาน 

กำรด ำเนินกำรแก้ไขเรื่องร้องเรียน ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนให้ 

คณะกรรมกำรเรื่องร้องเรียนด ำเนินกำรตรวจสอบ และพิจำรณำส่งเรื่องให้หน่วยงำนหรือบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 

ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ รวมถึงชี้แจงตำมเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕ วันท ำกำร 

 



 

 

 

 

Evidence  Based  Integrity   And  Transparency  Assessment 

  EB 10 

  หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 
 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

EB 10 (5) 

 

 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 

 



   
 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลบึงสามพัน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลบึงสามพัน  

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลบึงสามพัน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  

ชือ่หน่วยงาน โรงพยาบาลบึงสามพัน 
วัน/เดือน/ปี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔  
หัวข้อ ๑. คู่มือการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน     
         ๒. คู่มือการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         ๑. คู่มือการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน     
         ๒. คู่มือการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ................................................................................... 
 
 
 
                     
                     ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                       ผู้อนุมัติรับรอง 
                           นัธทวัฒน์                                             มณีรัตน์ 
                   (นายนัธทวัฒน์  เกศทอง)                              (นางมณีรัตน์  จิตนันท์) 
         ต ำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ      ต ำแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ 
                วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔                              วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔           

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

จักรกฤษ 
(นายจักรกฤษ  โก๋งซัง) 

ต ำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔                         

 


