คู่มือปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำนำ
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโรงพยาบาลนครปฐม จัดทาขึ้น
เพื่ อเป็ นกรอบหรื อแนวทางในการปฏิ บั ติ งานด้ านรั บเรื่องร้ องเรี ยนการทุ จริ ตผ่ านศู นย์ รั บเรื่ องร้ องเรี ยนของ
โรงพยาบาลนครปฐม ให้สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือสาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐภาคเอกชน โดยร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒนา นากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สาคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โรงพยาบาลนครปฐมได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของโรงพยาบาลขุนตาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวน การจัดเรื่องร้องเรียน
การทุ จริ ต/แจ้ งเบาะแสด้ านการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ จะเป็ นประโยชน์ สาหรั บหน่ วยงานและบุ คลากร
ผู้ปฏิบัติงานที่จะนาไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ
คณะกรรมการประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โรงพยาบาลนครปฐม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

สำรบัญ
เรื่อง
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน
แผนผังกระบวนการทางานของระบบจัดการผู้ร้องยื่นเรื่องร้องเรียน

หน้ำ
1
1
2
2
4
5
6

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของโรงพยาบาลนครปฐม
หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วยเรื่ องหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การบริ หารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546
ได้ ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ราชการ มุ่ งให้ เกิ ดประโยชน์ สุ ขแก่ ประชาชน โดยยึ ดประชาชนเป็ นศู นย์ กลางเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องาน
บริการที่มีประสิทธิภายและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมี
ประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราว ร้องทุกข์ บนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
เพื่อให้ การบริ หารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุ ทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา
บ าบั ดทุ กข์ บ ารุ งสุ ข ตลอดจนด าเนิ นการแก้ ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนของประชาชนได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ด้วยความรวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนครปฐม จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น ซึ่งในกรณี
การร้องเรียนเกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียน
ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่ 196 ถนนเทศา ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
หน้าที่และความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้อง/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของ
ประชาชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทางการดาเนินงาน
ให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มั่นในว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้า นการทุจริต และประพฤติมิชอบใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอบคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ย เพื่อป้องกันการฟ้องร้อง
4. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ให้ใส่ใจ ทบทวนข้อร้องเรียน

-2บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และเป็ น เครื อ ข่ า ยส าคั ญ ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์ กร รวมทั้งบรูณาการเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
1. เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
2. ประสาน เร่งรัดและกากับให้หน่วยงานในสากัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3. ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุ จริต การปฏิบัติ หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดย
มิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน
5. ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7 .ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
ในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ฯ ต้องดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังศูนย์ฯ
จากช่องทาง ต่าง ๆ ดังนี้
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง
2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทาง Webboard ของโรงพยาบาลนครปฐม

-33. Webboard QR Code รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโรงพยาบาลนครปฐม

4. SocialNetwork ทาง Facebook

-45. กล่องรับฟังความคิดเห็นภายในโรงพยาบาล

6. ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ อยู่ที่ 196 ถนนเทศา ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
7. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รพ.นครปฐม รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 7 ช่องทาง
2. เจ้ าหน้ าที่ศู นย์ ปฏิบั ติการต่อต้านการทุ จริต คัดแยกหนั งสื อ วิ เคราะห์ เนื้ อหา ของเรื่องร้องเรี ยน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทาหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไป ทราบและพิจารณา
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทาง/ตอบข้อซักถาม
ชี้แจงข้อเท็จจริง
5. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบื้องต้น ภายใน 15 วัน

-56. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน
การจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อด้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผลและสรุป
วิเคราะห์เสนอผู้บริหาร
8. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามกาหนด ดังนี้
ช่องทาง
ร้องเรียนด้วยตนเอง
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทาง Webboard
ของโรงพยาบาลนครปฐม
Webboard QR Code รับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของโรงพยาบาลนครปฐม
SocialNetwork ทาง Facebook
กล่องรับฟังความคิดเห็นภายในโรงพยาบาล
ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์
ร้องเรียนทางโทรศัพท์

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ระยะเวลาดาเนินการรับ
ข้อร้องเรียน เพื่อ
ประสานหาทางแก้ไข
ทุกครั้งทีม่ ีผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วันทาการ
ทุกวัน
ภายใน 15 วันทาการ
ทุกวัน

ภายใน 15 วันทาการ

ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกครั้งทีม่ ีผู้ร้องเรียน

ภายใน 15 วันทาการ
ภายใน 15 วันทาการ
ภายใน 15 วันทาการ
ภายใน 15 วันทาการ

หมายเหตุ

-6แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนด้วยตนเอง
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทาง Webboard
ของโรงพยาบาลนครปฐม
Webboard QR Code รับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของโรงพยาบาลนครปฐม

รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

SocialNetwork ทาง Facebook
กล่องรับฟังความคิดเห็นภายในโรงพยาบาล
ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์
ร้องเรียนทางโทรศัพท์

คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
สรุปความเห็นเสนอ และจัดทาหนังสือ
ถึงผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและ
พิจารณา
ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทาง/
ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง
แจ้งผลศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ทราบ
ภายใน 15 วัน
แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบ
เบื้องต้น ภายใน 15 วัน
ยุติ

ไม่ยุติ

รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

ttuuv'lo{iln1:rorr,rurrv{isioilar,iruriut.ueira.:urirs.:ru'[u:rtnt:daunfinrn
U{
1:.: vr u r u r a u n : il dou riT rin r r u rJ 6'o n :
n

rud:v

n

tg

r

i

?.: 6

1 6- 1

I----ifu a

r

nl:tyr u ru raun :U €ou

d h d
r
tfo{ ttu?yt'1.:n1:[9.tutnl:tJailaa0a1o1:6uur,t1ulau
[{f.itJ0.:14riau.:ru
U
rita iu u ilr s.r r u'[u #r n'oI:r yl r u 1 a u n iil 6fl ]t
i

r

u vt

t

}t.fl. bdbd

eJ

ttuuv'lofr nltro

[r,l u

r[?'{d{o4a airu

riutto{uo.rI:{}l ululaun:rigu

4,
f,outirsmu:

{1ufrnnr: nejllrur:irat:ri'rtrl

iuttiloufrJ:

G(

u?ta:

EBbrariralrufinr:ltlnrzuudolar.irrar:firtlurlooulu
UJ

o-u,;rnru lodben

:T uavr6undorya (ToruaqrJrato

ronar:ruuu)

u. radnrnru'fi/rYunounr:uriltrlryr,rrtun:fififinr:io.:riuuriolnr:uoinuavrJ:vurq6frrol
s,r.:1u{'ru,.lanr:rirtfrunr:ufiurrTrt6orioruEuu nr:rJflrifrlruraionr:"Lri'l3nr: uavnr:ioruiuu
!^
t: 0{ n1:y a :fi] tta uu : y tl rr}.JlJ orJ
1,,1

d. T'ru.1'r1Jzuanr:rirrfrunr:rfru'rni!16orio.rriuunr:vloEorrrnvrJ:vuqfrfrtou
o

o.

r4

nu
u o n r :il frd Un* r r u n r

,dY

o@. Fl].]o?un ou

Link nruuon

14tl1ut149lI

:

:

n

I

n r : il o u a'n *a y n r :

fr o

afii- a uur
uI r u
'
i--- o I urjr

r:'tri'li nr :

www.nkpthospital.go.th

-

9!

uli:u

,.r

^

r.r 9t

O YY
tJ 0

un15

[14?J

o

9,l0uila:u50,0
UI

]Ja

tiJ w?, mtfra
(urrarru:trry3u r{rafaii)

(urur-aan ooarirnrgl)

rfruuris finn:

rir unarir u'r

-i4u

?UYl 6( tFlOU 6U?14il Y!.fI. lodben

arrro-a

un

::l

u urvryr

oo

fl

:or r.idrur
!
-idu

'luyr

d

zu

FllJ0!

n

1:u11J OilA.iJU

(uruq:riu
rir ur,rrir

Lzu

U tL?!

5

t14:r)

rinirr nr: n orrfr I rn o irJ fr rifr nr :

-i4v
'lUYl
6( [O0U 5U?1nil

V'{.fl. IEdben

n::r

otl 6

n

ri) :v ofu rd u?r1 ry

r:

r.l

r

un

au3ur

tfiOu Du?lnl.t

vv,oe&
!U:Ll

,.J

ri (riru nr

:

11.ri. bdben

