คู่มือ
ปฏิบัตงิ านการรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำนำ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา มีบทบาทหน้าที่ หลักในการ
ดำเนินการ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ให้เป็น ระบบราชการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาค ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต และเป็นการเพิ่มช่องทางในการ รับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับประชาชน
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลัก ธรรมาภิบาล (Good Governance) คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ฉบับนี้จึงจัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียน จนได้ข้อยุติให้มีความรวดเร็ว
และมี ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ร้องเรียนจำเป็นต้องมีขั้นตอน/
กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน เดียวกัน

ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียนการทุจริต
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา

1. หลักการและเหตุผล
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบาย สำคัญของ
ประเทศ โดยถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และรัฐบาลได้มากำหนด อยู่ใน
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเวียงสา ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนในการ ยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CORRUPTION PERCEPTION INDEX: CIP) ของประเทศไทย ตาม วัตถุประสงค์ของ
รัฐบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของ
หน่วยงาน โดยการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขึ้น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา มีบทบาทหน้าที่หลักในการ
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว ให้เป็นระบบราชการที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับประชาชน ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ี การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่
มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอำนวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ำเสมอ
2. การจัดตั้งศูน ย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ด้วยรัฐบาล
กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอรัปชั่นในวงราชการเป็น นโยบายเร่งด่วนที่ต้องมีการดา
เนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ร่วมกันในการเป็น
ผู้ตรวจตราสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐมากขึ้น
3. สถานที่ตั้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา อย่างรวดเร็ว
4.2. วางมาตรการปรับ ปรุง แก้ไข และพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนั กงาน
สาธารณสุขอำเภอปัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

5. วัตถุประสงค์
5.1. เป็นช่องทางให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มต่างๆ ได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกั บการทุจริต
คอรัปชั่นและการประพฤติมิชอบต่างๆ
5.2. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
มี ขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
5.3. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ
6. คำจำกัดความ “ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป “ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการ
ดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนภายในอำเภอปัว “การดำเนินการ” ความหมายครอบคลุมถึง การ
จัดการกับเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไข หรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียน
แจ้งชื่อ ที่อยู่ ชัดเจน “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอปัว ผ่าน ช่องทางต่างๆ โดยมีว ัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้
ข้อคิดเห็น/ การ ชมเชย/การร้องขอข้อมูล “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการ
รับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา หรือ เบอร์โทร 054-718193
หรือ www.sasuksa.com เป็นต้น “เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของ
หน่วยงาน “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอปัว “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเวียงสา เช่น พบเห็นการกระทาอันมิชอบด้านการทุจริตคอรัปชั่น พบความ
ผิดปกติใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พบเห็นความผิดปกติในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7.1 รั บ เรื ่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริต (จากช่ อ งทางต่ า งๆ คื อ การร้ อ งเรี ย นด้ ว ยตั ว เองที ่ส ำนั ก งาน
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา, การร้องเรียนทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา www.sasuksa.com
ทางโทรศัพท์ 054-718193
7.2 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคัดแยก/วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน และดาเนินการ
สืบสวน/ สอบสวน หาข้อเท็จจริง
7.3 หากพบว่าไม่มีมูล ก็เสนอผู้บริหารยุติเรื่อง และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ
7.4 หากพบว่ามีมูล ดำเนินการทางวินัย/อาญา/ปกครอง/แพ่ง และรายงานผลการดำเนินการเสนอ
ผู้บริหาร และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ
7.5 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดทารายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีเสนอผู้บริหาร

8. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน
8.1 ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ 1) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียนชัดเจน 2) วัน เดือน ปีของหนังสือ
ร้องเรียน
3) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ปรากฏอย่างชัดเจน ชัดแจ้งเพียงพอที่สา มารถ
ดำเนินการ สืบสวน/สอบสวนได้
4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
8.2 ข้อร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.3 เรื่องร้องเรีย นที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพี ยงพอ หรือไม่ส ามารถหาข้อมูล เพิ่มเติมได้ในการ
ดำเนินการ ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง
9. การบันทึกข้อร้องเรียน
9.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลข
ติดต่อ กลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ
9.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึกข้อ ร้องเรียน
10. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน 15 วันทำการ
เพื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้แจ้งผู้ร้องเรียน ทราบต่อไป
11. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน - รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจาก
สิ้นปีงบประมาณ เพื่อนำมาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียนใน ภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กรต่อไป
12. มาตรฐานงานการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้ แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด - กรณี
ได้รับเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง /จดหมาย/ เว็บไซต์/โทรศัพท์ ให้ศูนย์
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตดำเนินการสืบสวนหรือสอบสวนเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทา การ
13. จัดทำโดย ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ตำบลกลางเวียง
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โทร 054-718193

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา

