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ค าน า 

  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต โรงพยาบาลสอยดาว มีบทบาทหน้าที่หลักในการ
ด าเนินการ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลสอยดาวให้เป็นระบบราชการที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต และเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริต
ให้กับประชาชน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลัก ธรรมาภิบาล (Good Governance) คู่มือการ
ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต โรงพยาบาลสอยดาว ฉบับนี้จึงจัดท าขึ้น เพื่อเป็นแนว
ทางการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของโรงพยาบาลสอยดาว ทั้งนี้การจัดการข้อ
ร้องเรียน จนได้ข้อยุติให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของผู้ร้องเรียนจ าเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นมาตรฐาน เดียวกัน 
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1. หลักการและเหตุผล  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญของประเทศ 
โดยถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และรัฐบาลได้มาก าหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งโรงพยาบาลสอยดาว ได้
ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนในการยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CORRUPTION PERCEPTION INDEX: CIP) ของประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล 
โรงพยาบาลสอยดาว ได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน โดยการจัดต้ัง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตข้ึน  
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตโรงพยาบาลสอยดาว มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการดาเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลสอยดาว ให้เป็นระบบราชการท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบ 
ติดตาม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับประชาชน ต้ังอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดี ของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกิน
ความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ  

๒. การจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต โรงพยาบาลสอยดาว  
ด้วยรัฐบาลก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และคอรัปช่ันในวงราชการเป็นนโยบายเร่งด่วนท่ี
ต้องมีการดาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ร่วมกัน
ในการเป็นผู้ตรวจตราสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตคอรัปช่ันในภาครัฐมากขึ้น  

๓. สถานที่ต้ัง โรงพยาบาลสอยดาว 399 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี   

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 4.1. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโรงพยาบาลสอยดาวอย่างรวดเร็ว  
 4.2. วางมาตรการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของโรงพยาบาล 
สอยดาว เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

๕. วัตถุประสงค์  
 5.1. เป็นช่องทางให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มต่างๆ ได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต
คอรัปช่ันและการประพฤติมิชอบต่างๆ  
 5.2. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของโรงพยาบาลสอยดาว มีขั้นตอน/
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 5.3. เพื่อใหม้ั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
ท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ  

6. ค าจ ากัดความ  
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ท่ีมารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนท่ัวไป  
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“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางอ้อมจากการ
ด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนภายในอ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  
“การด าเนินการ” ความหมายครอบคลุมถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน ต้ังแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไข
หรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีท่ีผู้ร้องเรียนแจ้งช่ือ ท่ีอยู่ ชัดเจน  
“ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนท่ัวไป / ผู้มีส่วนได้เสียท่ีมาติดต่อโรงพยาบาลสอยดาว    ผ่านช่องทางต่างๆ 
โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/      การชมเชย/การร้องขอ
ข้อมูล  
“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่างๆ ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเองท่ี
โรงพยาบาลสอยดาว, ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 039-381376-7 / เว็บไซต์ : www.soidao.go.th/soidao 
 / Face Book : โรงพยาบาลสอยดาว เป็นต้น  
“เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต โรงพยาบาลสอยดาว  
“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
สอยดาว เช่น พบเห็นการกระทาอันมิชอบด้านการทุจริตคอรัปช่ัน พบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง พบเห็นความผิดปกติในการบรรจุแต่งต้ังพนักงานจ้าง  

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
7.1 รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต (จากช่องทางต่างๆ คือ การร้องเรียนด้วยตัวเองท่ีโรงพยาบาลสอยดาว, การ
ร้องเรียนทางเว็บไซต์โรงพยาบาลสอยดาว www.soidao.go.th/soidao, ทางโทรศัพท์ 039-381376-7, 
ทาง Face Book : โรงพยาบาลสอยดาว, และการร้องเรียนโดยตรงต่อ  
7.2 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคัดแยก/วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน และดาเนินการสืบสวน/
สอบสวน หาข้อเท็จจริง  
7.3 หากพบว่าไม่มีมูล ก็เสนอผู้บริหารยุติเรื่อง และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  
7.4 หากพบว่ามีมูล ด าเนินการทางวินัย/อาญา/ปกครอง/แพ่ง และรายงานผลการด าเนินการเสนอผู้บริหาร 
และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  
7.5 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดทารายงานสรุปผลการด าเนินการประจาปีเสนอผู้บริหาร 

8. หลักเกณฑ์ในการรับเร่ืองร้องเรียน  
8.1 ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ  
1) ช่ือ ท่ีอยู่ ของผู้ร้องเรียนชัดเจน  
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน  
3) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องท่ีร้องเรียน ปรากฏอย่างชัดเจน ชัดแจ้งเพียงพอท่ีสามารถด าเนินการ
สืบสวน/สอบสวนได้  
4) ระบ ุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)  
8.2 ข้อร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวท่ีเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
8.3 เรื่องร้องเรียนท่ีมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการด าเนินการ
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง  

9. การบันทึกข้อร้องเรียน  
9.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ช่ือ – สกุล ผู้ร้องเรียน ท่ีอยู่ หมายเลขติดต่อ
กลับ เรื่องร้องเรียน และสถานท่ีเกิดเหตุ  

http://www.soidao.go.th/soidao
http://www.soidao.go.th/soidao
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9.2 ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าท่ี ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึกข้อ ร้องเรียน  

๑0. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน  
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน 1๕ วันท าการ เพื่อเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ จะได้แจ้งผู้ร้องเรียน
ทราบต่อไป  

๑1. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
- รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากส้ินปีงบประมาณ เพื่อน ามาวิเคราะห์ การจัดการข้อร้องเรียนใน
ภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กรต่อไป  

๑2. มาตรฐานงานการด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
- กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง /จดหมาย/ เว็บไซต์ /โทรศัพท์/ 
Face Book ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตด าเนินการสืบสวนหรือสอบสวนเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๕ วันทาการ  

13. จัดท าโดย  
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต โรงพยาบาลสอยดาว 399 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี   

 


