คูมือ
การปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง

คํานํา
งานกฎหมาย กลุมงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง มีบทบาทในการกําหนด
ทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร ชาติว าด วยการป องกั น ละปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่ อใชเป น
เครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง
ดั งนั้ น เพื่ อให ก ารดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจัด การเรื่องรองเรีย นการทุ จ ริต ที่ อ าจเกิด ขึ้ น ให เป น ไป
ในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการและประชาชน และอํานวยความสะดวกตอบุคลากรใน
สังกัด จึงไดจั ดทํ าคูมือการปฏิ บั ติงานเรื่องรองเรียนการทุ จริต โดยไดรวบรวมแนวทางการดํ าเนิ นการเรื่อง
รองเรียนการทุจริต ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ

งานกฎหมาย
กลุมงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง

สารบัญ
เรื่อง

หนา

หลักการและเหตุผล

๑

สถานที่ตั้ง

๑

หนาที่ความรับผิดชอบ

๑

วัตถุประสงค

๑

คําจํากัดความ

๑

ชองทางการรับเรื่องรองเรียน

๒

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต

๓

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ

๔

หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔

การบันทึกขอรองเรียน

๕

การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน

๕

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน

๕

ภาคผนวก
แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียนการทุจริต

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องรองเรียนการทุจริต
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
๑. หลักการและเหตุผล
งานกฎหมาย กลุมงานบริหารทั่วไปสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง มีบทบาทในการกําหนด
ทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใชเป น
เครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียนการทุจริต
จากชองทางการรองเรียนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง โดยปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานเรื่อง
รองเรียนการทุจริต ซึ่งสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๓ กําหนดวา “เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน
หรือสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ของสวนราชการ
นั้ น ที่ จ ะต องตอบคํ าถามหรือ แจงการดํ าเนิ น การให ทราบภายใน ๑๕ วั น หรือภายในระยะเวลาที่กําหนด
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ซึ่งอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน การปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง จึงเปนเรื่องที่งานกฏหมายจําเปนตอง
ดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ภายใตหลักธรรมาภิบาล
๒. สถานที่ตั้ง
เลขที่ 9/11 หมู 4 ถนนพหลโยธิน ตําบลโคกสําโรง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 15120
3. หนาที่ความรับผิดชอบ
เป น ศู น ย ก ลางในการรั บ เรื่ องร อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต ของโรงพยาบาลส งเสริม สุข ภาพตําบลในสั งกั ด
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอโคกสํ า โรง จํ า นวน 13 แห ง และที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข
อําเภอโคกสําโรง
4. วัตถุประสงค
๑) เพื่อใหการดําเนินงานจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต มีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒) เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนที่
กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ
๓) เพื่ อ พิ ทั ก ษ สิ ท ธิ ข องประชาชนและผู ร อ งเรี ย น/แจ ง เบาะแส ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance)
5. คําจํากัดความ
เรื่องรองเรียน หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอัน เกิดจากการปฏิบั ติหน าที่ตางๆ ของเจาหนาที่
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง เชน การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณสอไปในทางทุจริต หรือ
พบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง

-๒ผูรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทําอันมิชอบดานการทุจริตคอรัปชั่น เชน มีสิทธิ
เสนอคํารองเรียน/แจงเบาะแสตอสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง หรือสวนราชการที่เกี่ยวของ
เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานราชการ และพนักงานจาง
หน วยรั บ เรื่ อ งรอ งเรี ย น/แจ งเบาะแส หมายถึ ง งานกฎหมาย กลุ ม งานบริห ารทั่ ว ไป สํานั กงาน
สาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
การดําเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ตั้งแตตนจนถึงการไดรับการแกไข
หรือไดขอสรุป เพื่อแจงผูรองเรียน กรณีที่ผูรองเรียนแจงชื่อ ที่อยูชัดเจน
6. ชองทางการรองเรียน/แจงเบาะแส
1) รองเรียนดวยตนเอง ที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
๒) ทางไปรษณีย (ที่อยู 9/11 หมู 4 ถนนพหลโยธิน อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 1120)
๓) รองเรียนทางโทรศัพท หมายเลข ๐ 3644 1103 หมายเลขโทรสาร ๐ 3644 1103
๔) ตูรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
๕) เว็ปไซต www.ksrsrrt.com
๖) Facebook : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
๗) สายตรงสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง 08 1948 4094

-๓7. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
แผนผังขั้นตอนการดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนการทุจริตของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี

เรื่องรองเรียนการทุจริต
จดหมายรองเรียน
หนังสือจังหวัด/อําเภอ
โทรศัพท เปนตน

สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอโคกสําโรง

เรื่องรองเรียนการทุจริตจากเว็บไซต
www.ksrsrrt.com

ทะเบียนหนังสือรับ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องรองเรียนการทุจริตของ
งานกฏหมายและเสนอผูบญ
ั ชาการสั่งการ
(ระยะเวลา 1 วัน)

แจกจายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไปดําเนินการตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

เรื่องรองเรียนการทุจริตที่ตองพิจารณาวินิจฉัย
- เสนอตามลําดับขั้น
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
- ดําเนินการแกไข
-รายงานผลผูบังคับบัญชาทราบ
- แจงผูรองเปนหนังสือเพื่อทราบ
(กรณีไมแลวเสร็จในครั้งเดียวใหแจงครั้งแรก
ภายใน ๑๕ วัน)

-๔-

8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) แตงตั้ง/มอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบประจําสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
2) แจงคําสั่งใหแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตามคําสั่ง เพื่อความสะดวกในการประสานการปฏิบัติงาน
9. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนการทุจริตที่เขามายังสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
จากชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ชองทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง

รองเรียนดวยตนเอง
ทางไปรษณีย
รองเรียนทางโทรศัพท
๐ 3644 1103
รองเรียนผานตูรองเรียน/รองทุกข

ทุกครั้งที่มีการรองเรียน
ทุกครั้ง
ทุกวันทําการ

ระยะเวลาดาเนินการ
รับขอรองเรียน / รองทุกข
เพื่อประสานหาทางแกไขปญหา
ภายใน ๑ วันทําการ
ภายใน ๑ วันทําการ
ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวันทําการ

ภายใน ๑ วันทําการ

รองเรียนผานเว็บไซต
www.ksrsrrt.com
รองเรียนทาง Facebook

ทุกวันทําการ

ภายใน ๑ วันทําการ

ทุกวันทําการ

ภายใน ๑ วันทําการ

สายตรงสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
08 1948 4094

ทุกวันทําการ

ภายใน ๑ วันทําการ

หมายเหตุ

๑0. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑0.๑ ใชถอยคําหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย
1) ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส
๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส
3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องที่รองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล
ขอเท็จจริงหรือชี้ชองทางแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่ ชัดแจงเพียงพอที่สามารถดําเนินการ
สืบสวน/สอบสวนได
๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี)
๑0.๒ ข อรองเรียน/แจ งเบาะแส ตองเปน เรื่องจริงที่ มีมูล เหตุ มิไดห วังสรางกระแสหรือสร างขาว
ที่เสียหายตอบุคคลอื่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๑0.๓ เปนเรื่องที่ผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่
ตางๆ ของเจาหนาที่สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง

-๕๑0.๔ เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสที่มีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอหรือไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมได
ในการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปนขอมูลและเก็บ เปน
ฐานขอมูล
๑0.๕ ใหเปนคํารองเรียนที่เขาลักษณะ ดังตอไปนี้
๑) คํา ร อ งเรี ย น/แจ งเบาะแส ที่ เป น บั ตรสนเท ห เวน แตบั ตรสนเท ห ร ะบุ พ ยานหลั กฐาน
แวดลอมชัดเจนและเพียงพอที่จะทําการสืบสวน สอบสวนตอไปได ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะรับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง
๒) คํ าร อ งเรี ย น/แจ งเบาะแสที่ เข าสู ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมแล ว หรื อ เป น เรื่ อ งที่ ศ าลได มี
คําพิพากษาหรือคําสั่งที่สุดแลว
๓) เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
ที่มีห นาที่ รับ ผิดชอบโดยตรงหรือองคกรอิสระที่กฎหมายกําหนดไวเป นการเฉพาะ เวนแต คารองจะระบุวา
หน ว ยงานดั งกล า วไม ดําเนิ น การหรือดํ า เนิ น การแลวยังไมมีผ ลความคืบ หนา ทั้งนี้ ขึ้น อยูในดุล ยพินิ จ ของ
สาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
๔) คํารองเรียน/แจงเบาะแส ที่ เกิดจากการโตแย งยังสิทธิระหวางบุ คคลตอบุ คคลดวยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรงวาจะรับไว
พิจารณาหรือไมเปนเรื่องเฉพาะกรณี
๑1. การบันทึกขอรองเรียน
๑) กรอกแบบฟอรมบัน ทึกขอรองเรียน โดยรายละเอีย ด คื อ ชื่อ-สกุล ผูรองเรียน ที่อยู หมายเลข
โทรศัพทติดตอกลับเรื่องรองเรียนการทุจริต พฤติการณที่เกี่ยวของและสถานที่เกิดเหตุ
๒) ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียนลงในสมุดรับเรื่องรองเรียนการทุจริต
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
๑2. การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับขอรองเรียน
๑) หากเรื่องรองเรียนอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง ใหงานที่เกี่ยวของ
รายงานผลให ผู ร อ งเรี ย นทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วั น นั บ แต วั น ที่ ได รั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย น และสํ า เนาให
งานกฏหมาย จํานวน ๑ ชุด เพื่อจะไดรวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสตอไป
๒) หากเรื่องรองเรียนนั้นสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง มอบหมายใหงานกฏหมายดําเนินการโดยตรง
ใหงานกฏหมายรายงานผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับเรื่องรองเรียน
๑3. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนประจําไตรมาสรายงานใหนายกเทศมนตรีตําบล
โพธิ์ชัยทราบทุกไตรมาส
๒) รวบรวมรายงานสรุป ขอรองเรียน หลังจากสิ้นปงบประมาณเพื่อนํามาวิเคราะห การจัดการข อ
รองเรียนในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนนําทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป

ภาคผนวก

ตัวอยางแบบคารองเรียน/แจงเบาะแส (ดวยตัวเอง)
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 15120
วันที่...........เดือน............................................พ.ศ..................
เรื่อง .....................................................................................
เรียน สาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง
ขาพเจา........................................................อายุ.............ป อยูบานเลขที่..................หมูที่.......
ตําบล...........................................อําเภอ................................จังหวัด........................โทรศัพท..............................
อาชีพ.................................................................ตําแหนง.....................................................................................
เลขที่บัตรประชาชน............................................................................ออกโดย....................................................
วันออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ...............................มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแส
ตอตานการทุจริต เพื่อใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือ
และแกไขปญหาในเรื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้ งนี้ ข า พเจ า ขอรั บ รองว า คํ าขอร อ งเรีย น/แจ งเบาะแส ตามข อ ความข างต น เป น จริ งทุ ก
ประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/แจงเบาะแส (ถามี) ไดแก
๑)......................................................................................................จํานวน............................ชุด
๒)......................................................................................................จํานวน............................ชุด
๓)......................................................................................................จํานวน............................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(.........................................................)

