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บทที่ 1
บทนํา
1.หลักการและเหตุผล
ศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีบทบาทหนาที่หลัก ในการกําหนดทิศทาง
วางกรอบการดําเนินงานการป@องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส8งเสริม และคุมครอง
จริยธรรมของส8วนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติว8าดวยการป@องกัน และปราบปรามการทุจริต
เพื่อใชเป.นเครื่องมือสําคัญในการสรางการมีส8วนร8วมจากทุกภาคีเครือข8ายดานการป@องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอรรัปชั่น การส8งเสริมและคุมครองจริยธรรมบุคลากรองคการ
บริหารส8วนตําบลบางปลาทุก
ระดับ กําหนดมาตรการปลูกจิตสํานึก ป@องกัน ปราบปราม และสรางเครือข8าย
ในการป@องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มุ8งเนนป@องกันการทุจริตโดยร8วมกําหนดเป@าหมายการพัฒนากลยุทธการป@องกันการ
ส8 ง เสริ ม และคุ มครองจริ ย ธรรมไปสู8 ก ารปฏิ บั ติ ต ามแผนงานโครงการที่ ว างไวไปสู8 เ ป@ า หมายเดี ย วกั น คื อ
ความสําเร็จอย8างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนไดรับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และ
ศรัทธาต8อการบริหารราชการของหน8วยงาน นําไปสู8ค8าดัชนีภาพลักษณของประเทศไทย (CPI:Corruption
Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สําคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน ประสาน ติดตาม
หน8วยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช8องทาง การรองเรียนของ
ศูนยปฏิบัติการต8อตานการทุจริตโดยมี 6 ช8องทาง ประกอบดวย 1) ตูไปรษณีย เลขที่ 353 ถนนเยาวราช
ตําบลตลาดใหญ8 อําเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต 83000 2) เว็บไซต ศูนยเรียนเรียน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
http:// vachiraphuket.go.th 3) เฟซบุ^ค “โรงพยาบาบวชิระภูเก็ต ” ๔) กล8องรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
5) Email : vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th และ 6) โทรศัพท 076-361-233 ในส8วนการปฏิบัติงาน
ดํ า เนิ น การตามกระบวนงานจั ด การเรื่ อ งรองเรี ย น/รองทุ ก ข ที่ ส อดคลองกั บ พระราชกฤษฎี ก า ว8 า ดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กําหนดว8า “เมื่อส8วนราชการใด
ไดรับการติดต8อสอบถามเป.นหนังสือจากประชาชน หรือส8วนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยู8ในอํานาจหนาที่
ของส8วนราชการนั้น ใหเป.นหนาที่ของส8วนราชการนั้นที่จะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบ
ภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่ง
อํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของเจาหนาที่ส8วนราชการ จึงเป.นเรื่องที่ศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จําเป.นตองดําเนินการ
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน นอกจากนี้ยังไดบูรณาการร8วมกับเรื่องการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
เพื่อใหแนวทางการดําเนินงาน เป.นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป.นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถแกไขปiญหาของประชาชน สรางภาพลักษณและความเชื่อมั่น ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนเป.นสําคัญ ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข คือการป@องกัน ส8งเสริม
การรักษา และการฟjkนฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย8างสูงสุดและ
ยั่งยืนต8อไป
/๒. วัตถุประสงค...

-๒2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหบุคลากรผูเกี่ยวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนําไปเป.นกรอบแนวทาง
การดํ าเนิน งานใหเกิด รูป ธรรม ปฏิ บัติ งานตามมาตรฐาน กระบวนการจัด การเรื่องรองเรี ยน/แจงเบาะแส
ดานการทุจริต และประพฤติมิชอบ ไดอย8างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่ อ ใหมั่ น ใจว8 า กระบวนการจั ด การเรื่ อ งรองเรี ย น/แจงเบาะแสดานการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบใชเป.นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และ
กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข อย8างครบถวนและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่ อ เป. น หลั ก ฐานแสดงขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ส ามารถถ8 า ยทอดใหกั บ
ผูเขามาปฏิบัติงานใหม8 พัฒนาใหการทํางานเป.นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร8ใหกับบุคคลภายนอก หรือ
ผูใหบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู8 รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ
ในการปฏิบัติงาน
4) เพื่ อ พิ ทั ก ษสิ ท ธิ ข องประชาชนและผู รองเรี ย น/แจงเบาะแส ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
(Good Governance)
3. บทบาทหนาที่ของหน#วยงานที่รับผิดชอบ
มี บ ทบาทหนาที่ ใ นการดํ า เนิ น การเสริ ม สรางความเขมแข็ ง และเป. น เครื อ ข8 า ยสํ า คั ญ
ในการขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการต8างๆ ในการต8อตานการทุจริตในองคกรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับ
ศูนยปฏิบัติการ ต8อตานการทุจริตคอรัปชั่น
1) เสนอแนะแก8ผูบริหารเกี่ยวกับการป@องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของโรงพยาบาลรวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป@องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของส8วน
ราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรว8าดวยการป@องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวของ
2) ประสาน เร8งรัด และกํากับใหหน8วยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป@องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส8วนราชการ
3) ดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่ในส8วนราชการ
4) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานส8วนทองถิ่น
5) ประสานงานที่เกี่ยวของกับการป@องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุมครองจริยธรรมกับหน8วยงานที่เกี่ยวของ
6) ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และจั ด ทํ า รายงานการป@ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ และการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาส8วนราชการและหน8วยงานที่เกี่ยวของ
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน8วยงานที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

/4.การรองเรียน...

-๓4. การรองเรียน/แจงเบาะแส
1) ตูไปรษณีย เลขที่ 353 ถนนเยาวราช ตําบลตลาดใหญ8 อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
2) เว็บไซต ศูนยรับเรื่องรองเรียน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต http://www.vachiraphuket.go.th
3) เฟซบุ^ค “โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต”
๔) กล8องรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส การทุจริตในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
5) Email : vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th
6) โทรศัพท 076-361-233
5. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) ชื่อ ที่อยู8ของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส
2) วัน เดือน ปp ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส
3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณ ประกอบเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอย8างชัดเจน
ว8 า มี มูล ขอเท็ จ จริ ง หรื อชี้ ช8 องทางการแจงเบาะแส เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ของเจาหนาที่ / หน8 ว ยงาน ชั ด แจง
เพียงพอที่จะสามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได
4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี) - ใชถอยคําสุภาพหรือขอความสุภาพ

-๔6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-๕7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต8งตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ของหน8วยงาน
9.๑ จัดตั้งศูนย / จุดรับขอรองเรียน / รองทุกข ของประชาชน
9.๒ จัดทําคําสั่งแต8งตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน
9.๓ แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
8. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดํ า เนิ น การรั บ และติ ด ตามตรวจสอบขอรองเรี ย น/แจงเบาะแสดานการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบที่เขามายังหน8วยงานจากช8องทางต8าง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ช#องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช#องทาง

รองเรี ย นดวยตั ว เองผ8 า น ทุกวัน
กล8องรับเรื่องรองเรียน
รองเรียนผ8านตูไปรษณีย

ทุกวัน

รองเรียนผ8านเว็บไซต

ทุกวัน

รองเรียนทางเฟซบุ^ค

ทุกวัน

รองเรียนทางโทรศัพท

ทุกวัน

รองเรียนทาง Email

ทุกวัน

ระยะเวลาดําเนินการรับ
ขอรองเรียน เพื่อ
ประสานหาทางแกไข

หมายเหตุ

- กรณีเรื่องไม8ซับซอน

- กรณี เรื่องซับซอน

ภายใน ๑ วันไม8เกิน 7
ทําการ

ไม8เกิน 30 วันทําการ

แบบคํารองเรียน/แจงเบาแส
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ...........................
เรื่อง

................................................................................................................................................................

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ขาพเจา .......................................................................อายุ......................ปp
อยู8 บานเลขที่ .............หมู8ที่............ตํา บล .................................อํ าเภอ .................................จั งหวั ด
..................................โทรศัพท..............................อาชีพ .................................................... เลขทีบ่ ตั รประชาชน
....................................ออกโดย ................................................วันออกบัตร ...........................วันหมดอายุ
...........................มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแสการต8อตานการทุจริต เพื่อใหโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
พิจารณาดําเนินการตรวจสอบหรือช8วยเหลือและแกไขปiญหาในเรื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้ ง นี้ ขาพเจาขอรั บ รองว8 า คํ า ขอรองเรี ย น/แจงเบาะแสการต8 อ ตานการทุ จ ริ ต
ตามขางตนเป.นจริงทุกประการ โดยขาพเจาขอส8งเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี)
ไดแก8
๑) .........................................................................จํานวน..................................ชุด
๒) .........................................................................จํานวน..................................ชุด
๓) .........................................................................จํานวน..................................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต8อไป
ลงชื่อ...................................................ผูยื่นคํารอง
(...................................................)

ลงชื่อ.................................................เจาหนาที่
(...................................................)

ศูนยรับเรื่องเรียน
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
www.vachiraphuket.co.th

