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หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
มาตรา 41(2) “บุคคลย่อมมีสิทธิ เสนอเร่ืองราวร้องทุกข์ ต่อหน่วยงานของรัฐ และได้รับแจ้งผลการ
พิจารณา โดยรวดเร็ว ” และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  หมวด 7 การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มาตรา 38 “เมื่อ
ส่วนราชการใดได้รับการติดต่อจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกันเก่ียวกับงานท ี่อยู่ในอำนาจหน้าที่
ของส่วนราชการน้ัน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการน้ันที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบ
ภายใน 15 วัน หรือภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้” และมาตรา 41 ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคำ
ร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจาก
บุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการน้ันที่จะต้องพิจารณาดำเนินการให้
ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลน้ันทราบผลการดำเนินการด้วย ทั้งน้ี อาจแจ้ง
ให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศ มิให้เปิดเผยช ื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
               ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ หมวด ๑๐ ข้อ ๒๒๐ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ี
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงาน
ของรัฐน้ันหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณีได้.- ดังน้ี 

               - การยื่นข้อร้องเรียนตามวรรคหน่ึง ต้องดําเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่า
หน่วย 
งานของรัฐน้ันมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                ข้อ ๒๒๑ การร้องเรียนต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้ร้องเรียน ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติ
บุคคลต้องลงลายมือช่ือของกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล
(ถ้ามี) 
      หนังสือร้องเรียนตามวรรคหน่ึง ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็น
เหตุแห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 
     ข้อ ๒๒๒ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับเรื่องร้อยเรียนตามข้อ ๒๒๐ ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย 
  ข้อ ๒๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ ๒๒๐ ให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ดําเนินการตามมาตรา ๔๓ 
วรรคสี่ แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วย 
  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
อาจกําหนดรายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการ 
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โรงพยาบาลนายายอาม ให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อน ข้อร้องเร ียนจาก
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน รวมถึง การแจ้งเบาะแสการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติ
ม ิชอบ การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ซึ่งถ ือเป็นระบบที่สำคัญในการ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เน่ืองจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผ ู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ม า
รับบริการมีช่องทางที่จะร้องเรียนการให้บริการ หรือการปฏ ิบัติง านของเจ ้ าหน ้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่
มีความตระหนัก และปฏิบัติหน ้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการรายใดรายหน่ึง 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้บุคลากรผู้เก่ียวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนําไปเป็นกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการจัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริต และประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒. เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่
เก่ียวข้องการการรับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ พัฒนาให้การทํางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้มารับบริการให้
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน 

4. เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เปน็รูปธรรม 

1. การบริหาร 
จัดการ 

การที่ส่วนราชการดำเนินการด้านการบริหาร 
จัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส และ เป็นธรรม โดย 
พิจารณาถึงประโยชน์และ ผลเสียทางสังคม ภาระ
ต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะ 
ดำเนินการ และประโยชน์ระยะยาวของราชการ 
ที่จะได้รับประกอบกัน 

1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณ 
ร้องเรียน โดยกล่าวหาผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรม 
ส่อในทางไม่สุจริตหลายประการ 
2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดย 
กล่าวหาว่า ผู้เก่ียวข้องในการจัดซื้อ 
จัดจ้างมีพฤติกรรมส่อในทางไม่ 
โปร่งใสหลายประการ และหรือม ี 
พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต 
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียน โดย
กล่าวหาว่าผู้บริหาร และผู้เก่ียวข้อง
ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งต้ัง การเลื่อน
ตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ 
และการแต่งต้ังโยกย้าย ไม่ชอบธรรมฯ 
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ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เปน็รูปธรรม 

2. วินัยข้าราชการ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์ขึ้นมาเป็น 
กรอบควบคุมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ และ 
กําหนดแบบแผน ความประพฤติของข้าราชการ 
เพ่ือให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย โดยกําหนดให้ 
ข้าราชการวางตัวให้เหมาะสม ตาม พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่า 
ด้วยวินัยข้าราชการตามที่กฎหมาย 
กําหนด ฯลฯ 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เปน็รูปธรรม 

3. การเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทน 

การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการ ปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์เพ่ือการจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทนสาํหรับเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานใน 
หน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ และ 
เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือ 
ต่างหน่วยบริการทั้งในเวลาราชการ และนอก 
เวลาราชการ ไป ในทางมิชอบหรือมีการทุจริต 

1. การเบิกจ่ายเงิน พตส. 
2. ค่าตอบแทนไม่ทําเวชปฏิบัติ 
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการ 
4. ค่าตอบแทน อสม. 
5. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 
6.การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
อบรม สัมมนา 
 4. การมีพฤติกรรม  

ที่เข้าข่าย
ผลประโยชน์      
ทับซ้อน 

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ ใดๆ ตาม 
อํานาจหน้าที่เพ ื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับ
เข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรม หรือการ
ดําเนินการที่เอ ื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือ
พวกพ ้อง ทำให้มีการใช้อํานาจหน้าที่เป็นไปโดย 
ไม่สุจริตก่อให้เกิดผลเสีย 

เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่า 
ทางตรง หรือทางอ ้อมเพ ื่อประโยชน์ 
ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นการ 
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับ ประโยชน์ส่วนรวม 

 

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 

1. ใช้ถ้อยคำหรือข ้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
1.1 ช่ือ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน 
1.2 วัน เดือน ปีของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
1.3 ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่า

มีมูลข้อเท็จจริง หรือช้ีช ่องทางแจ้งเบาะแส เก่ียวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/
หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ ดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

1.4 ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้าม ี) 
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2. ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว ที่เสียหาย
ต่อบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 

4. เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข ้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 
ในการดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บ
เป็น ฐานข้อมูล 

5. ไม่เป็นคำร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปน้ี 
5.1 คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยาน 

แวดล ้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะทำการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะ
เรื่อง 

5.2 คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี        
คําพ ิพากษาหรือคำสั่งที่สุดแล้ว 

5.3 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสท่ีอยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คำร้องจะระบุว่าหน่วยงาน
ดังกล่าวไม่ ดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของผู้บังคับบัญชา 

5.4 คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับ
ไว้ พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี 

 
ช่องทางการร้องเรียนหรอืแจ้งเบาะแส 
 ๑. ไปรษณีย์ 

  - หนังสือร้องเรียน (ลงช่ือผู้ร้องเรียน) 
  - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงช่ือผู้ร้องเรียน) 
 2. ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร โรงพยาบาลนายายอาม  

     ** หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๙49 1103-5 ต่อ 140 
     ** หมายเลขโทรสาร  ๐ ๓๙49 1103-5 ต่อ ๑02 

 3. ร้องเรียนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ www.naya.go.th  และ facebook  
 4. เดินมาร้องเรียนด้วยตัวเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลนายายอาม  
 5. สื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น 
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หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น 
  ๑. การร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลเพ่ิมเติมได้ให้
ยุติเรื่อง เก็บเป็นข้อมูล และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบถึงเหตุผล กรณีติดต่อผู้ร้องเรียนได้ 
  ๒. การร้องเรียนที่เกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ร้องเรียน หรือ เป็นเรื่องร้องเรียนที่เจ้าหน้าที่
ผู้รับเรื่องร้องเรียนสามารถให้ข้อมูล/ไกล่เกลี่ยได้ ให้ยุติเรื่อง และเก็บเป็นข้อมูล 
  ๓. กรณีผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลที่มีเน้ือหาในเชิง “แนะนํา การเสนอแนะ” ไม่จัดว่าเป็นเรื่อง
ร้องเรียนที่ต้องดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด (กลุ่มท้าทาย) โดยให้พิจารณายุติเรื่อง 
 
การติดตามประเมินผลของกระบวนการ 

1. กรณีหน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียน ที่ได้จากการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
ตามช่องทางต่างๆ ได้กําหนดให้หน่วยงานรีบส ่งเร่ืองดังกล่าวไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก ับเร่ืองร้องเรียน
ต่างๆ เพ ื่อดําเนินการต่อไป รวมถึงการตอบสนองเร่ืองร้องเรียนต้องตอบคําถามหรือแจ้งการดําเนินการให้
ทราบ ภายใน 15 วัน 

2. การรายงานผลการดําเนินงานเร่ืองร้องเรียน ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียน ต่างๆ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข เสนอต่อผู้อํานวยการโรงพยาบาลนายายอามทุก 6 เดือน 

 
 
 

**************************** 
 

 
 




