~๑~

คู่มือปฏิบัติงาน
(Work Manual)
การรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

~๒~

~๓~

บทนา
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการให้บริการด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่ จะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล คาสั่งต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อให้เกิดผลดี
หรือ ความก้าวหน้าแก่ ราชการด้ว ยความตั้ง ใจ อุ ตสาหะ เอาใจใส่รัก ษาประโยชน์ข องทางราชการ
ประกอบกับในปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องที่ภาครัฐ และเอกชนต่างให้ความสนใจที่จะ
ป้องกันและปราบปรามไม่ให้กรณีดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจากส่งผลกระทบในหลายด้าน และในส่วนของ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในด้านอื่นอีกมากมาย ดังนั้น ทิศทางในการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จาเป็นต้องมีการปลูกจิตสานึกคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
เพื่อให้เกิดองค์กรที่มีความรับผิดชอบ ควรดาเนินการปลูกจิตสานึกแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัย โดยการนาไปใช้ในการปฏิบัติราชการ เมื่อทุก
คนมีค่านิยมทีถ่ ูกต้องก็จะทาให้ไม่เกิดการร้องเรียน ซึ่งผู้ได้รับ ความเดือนร้อนจะแจ้งเรื่องร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานราชการต่างๆที่มีอยู่ เรื่องร้องเรียนเป็นสิ่งสะท้อนปัญหาของประชาชนที่คาดหวังว่า การ
ดาเนินการของหน่วยงานราชการ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หน่วยงานราชการต้อง
ให้บริการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้กาหนดแนวทางในการยุติเรื่องร้องเรียน ให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว และสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนผู้มาใช้บริการ เมื่อเกิดปัญหาความเดือดร้อน ความไม่เป็น
ธรรม จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อบรรเทาปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และผู้เกี่ยวข้องต่อไป

กลุ่มงานนิตกิ าร

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

~๔~

สารบัญ
หน้า
กลุ่มงานรับเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕

การบริหารจัดการเรือ่ งร้องเรียน

๖

การควบคุมการดาเนินการเรือ่ งร้องเรียน

๗

หน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มงานนิติการ

๙

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

๑๐

ประเภทเรื่องร้องเรียน

๑๑
***********************

~๕~

กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

กลุ่มงานนิติการ

~๖~

การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการร้องเรียน

ได้รับจากกระทรวงฯ

ได้รับจากศูนย์ดารงธรรม

สสจ.ชลบุรี
(กลุ่มงานนิติการ)

ได้รับจากเว็บไซต์ และช่องทางอื่น

นพ.สสจ.ชบ.
(กรณีเอกสารลับ)

เสนอ นพ.สสจ.ชบ.

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

แต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เมื่อได้ข้อเท็จจริง
แจ้งผู้ร้องเรียน
หน่วยงาน/คนร้องเรียน

~๗~

ขั้นตอนการควบคุมการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วิธีปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

นายสมพงษ์ สุรินทร์ (หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ)
นางสาวชลากร บุญญาณประภาส

ผู้ร้องเรียน ร้องต่อกลุ่มงาน
นิติ-การ สสจ.ชบ. หรือ
ช่องทางอื่น ๆ

กลุ่มงานนิติการ เสนอ
ผู้บังคับบัญชารับทราบ
- ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
-ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

- ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน 1 วัน

- เสนอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ ๒ วัน
- ดาเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
พยานเอกสารและบุคคลตามที่ได้รับ
คาสั่ง ๕ วัน

กรณีไม่มีมูล

กรณีมีมูล

เสนอผู้บังคับบัญชาให้ยุติเรื่อง ๑ วัน

เสนอผู้บังคับบัญชาออกคาสั่งแต่งตั้ง คกก.
สอบสวน วินัยร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง ๓ วัน

แจ้งผลการตรวจสอบให้
ผู้ร้องเรียนทราบ ๓ วัน

รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการ ให้ผู้ร้องเรียนทราบทุกๆ
๑๕ วัน
คกก.สอบสวนสรุปผลการสอบสวนให้

ข้ อเท็จจริง

ผู้บังคับบัญชาทราบ ภายใน ๖๐/๑๒๐ วัน

- ดำเนินกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง

แจ้งผลการตรวจสอบให้
ผู้ร้องเรียนทราบ ๓ วัน

~๘~

ระบบราชการเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่และประกอบไปด้วยบุคลากร งบประมาณ อานาจตัวบท
กฎหมาย และดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สามารถให้ความสะดวกหรือเป็นอุปสรรคต่อการทามาหา
กินและการดารงชีวิตของประชาชน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในระบบราชการ
ซึ่งการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศไทยที่ทาลายสังคมไทยมาโดยตลอด เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ และยังเป็นปัญหาที่สะท้อนถึงวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคนใน
สังคม และเพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง กรณีมีบุคคลไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ต้ องดาเนิน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของบุคคลหรือ
ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็วและประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จึงให้กลุ่มงานนิติการเป็นผู้ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และในกรณีที่มกี ารร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องร้องเรียนไว้เป็นความลับ เพื่อมิให้
ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีขั้นตอน/กระบวนการ และสร้างแนวทางในการปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ และ
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่มีอยู่อย่างมีขั้นตอนให้ถือปฏิบัติ
เป็นแนวทางเดียวกัน
๔. เพื่อใช้เป็นคู่มือเอกสารในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
๕. เพื่อแสดงถึงขั้นตอนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในส่วนของ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
๖. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ทราบกระบวนงาน เพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
ขอบเขต
ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานดาเนินงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
ชลบุรี

~๙~

คาจากัดความ
“ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้พบเห็นการกระทาทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการดาเนินการร้องเรียนได้
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการดาเนินการของส่วนราชการในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
“การจัดการข้อร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล
“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อ
ด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ
“หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน” หมายถึง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานนิติการซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียน
กลุ่มงานนิติการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา ปัญหาความเดือนร้อนและความ
ต้องการของประชาชน/ผู้รับบริการ และขจัดข้อขัดแย้ง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู้ รับ ผิ ด ชอบในการจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของหน่ ว ยงาน ตามค าสั่ ง ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีที่ 150/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เพื่อรับข้อร้องเรียนของ
ประชาชน และอานวยความสะดวกในการประสานงานของผู้ร้องเรียน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
๑. การปฏิบัติงานมี ปัญหาและอุปสรรคในการทางาน เนื่องจากกลุ่มงานนิติการมีภาระงาน
ค่อนข้างมาก จึงทาให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไม่เป็นไปกาหนด ทาให้งานล่าช้าไป
๒. เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นบางเรื่ อ งมี พ ยานหลั ก ฐานค่ อ นข้ า งมาก ต้ อ งใช้ เ วลาในการรวบรวม
พยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งบางกรณีมีพยานบุคคลหลายฝ่าย จึงต้องใช้เวลามากใน
การพิจารณาและตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อยุติที่ถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

~ ๑๐ ~

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการภายในวันเวลาที่กาหนด เพื่อให้เกิดมาตรฐาน
การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการเกิดความพอใจและเชื่อมั่นในระบบบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนทีม่ ีคุณภาพ และต้องแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป
การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ
ให้รวบรวมและจัดทารายงานสรุปข้อร้องเรียนปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน และ
รอบ ๑๒ เดือน เพื่อนามาจัดการเรื่องร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา
มาตรฐานการดาเนินงาน
การดาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดกรณีได้รับ
เรื่องร้องเรียน ให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนดาเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทาการ
ผูร้ ับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลุ่มงานนิติการ เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ที่อยู่ : 29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
- หมายเลขโทรศัพท์ ๐ 3893 2470
- หมายเลขโทรสาร ๐ 3827 4932
- เว็บไซต์ http://www.cbo.moph.go.th/ และ
http://www.cbauditor.com
- Face book: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
1. การรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหา การ
ร้องเรียนในแต่ละเขตสุขภาพ กรมวิชาการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการปฏิบัติงาน ที่
แตกต่างกัน ประกอบกับบุคลากรที่รับผิดชอบมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เข้ามา ทาให้การดาเนินการ
เรื่องร้องเรียนจึงเกิดความล่าช้า
2. ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ (จังหวัด) ตลอดจนหน่วยงาน ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
หรือการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน พบว่า เรื่องร้องเรียนบางกรณีใช้ระยะเวลานาน ในการตรวจสอบ

~ ๑๑ ~

ข้อเท็จจริง ทาให้ต้องมีการทวงถามความคืบหน้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริง
ที่จะนามาประกอบการวินจิ ฉัย จึงทาให้เกิดการพิจารณาเรื่องร้องเรียนนั้นๆ มีความล่าช้า
แนวทางแก้ไข
1. หน่วยบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กลุ่มงานนิติการ จะต้องบูรณาการกระบวนการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีจังหวัด และ
กระทรวงสาธารณสุข
2. หน่วยบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กลุ่มงานนิติการ จะต้องนายุทธศาสตร์การจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2557 มาปฏิบัติใช้ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน
3. ผู้ รับ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะขั้ น ตอนของผั ง ปฏิ บั ติ ง านกระบวนการจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ /
ร้องเรียน ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จะต้องปฏิบัติงานไปตามระยะเวลา ที่กาหนดในผัง
ปฏิบัติงาน เพื่อให้มาตรฐานการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและ
เชื่อมั่น ศรัทธาในระบบการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์อย่างมีคุณภาพ
4. การพัฒนาองค์ความรู้ในข้อกฎหมาย และกระบวนการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ แก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ประเภทของเรื่องร้องเรียน
๑. ร้องเรียนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
๒. ร้องเรียนเกี่ยวกับความประพฤติส่วนตัว
๓. ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔. ร้องเรียนเรื่องงานบริหารทั่วไป
๕. ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๖. ร้องเรียนเรื่องอื่นๆ

