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         ค าน า 
  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง   มีบทบำทหน้ำที่หลักในกำรก ำหนดทิศทำงกำรวำงกรอบกำร 
ด ำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกำรส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วน
รำชกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ ส ำคัญใน
กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคี เครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชัน กำรส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมทั้งภำครัฐภำคเอกชนโดยรวมก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติตำมแผนงำน/
โครงกำรที่วำงไว้ใปสู่เป้ำหมำยเคียวกันคือควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพและ ประสิทธิผลนอกจำกนี้ยังมีหน้ำที
ส ำคัญในกำร ประสำน ติดตำมหน่วยงำนทีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรจัดกำร เรื่องให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์พ.ศ.๒๕๕๒ ต้ังอยู่บน พ้ืนฐำน ของหลักธรรมำภิบำล(Good 
Governance) 

ในปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖๒ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง ได้ทบทวนคู่มือกำรปฏิบัติ 
กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิขอบ เพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงำน ของศูนย์
ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตกระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) สอดรับกับกระบวนกำร จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์ส ำหรับ หน่วยงำนและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนทีจะ
น ำไปเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจัดกำรเรื่อง ร้องเรียน/แจ้ง เบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิขอบอย่ำงมี
คุณภำพ 

                              คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต 

                                                       ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง 
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บทที่๑ 

บทน า 
๑.หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง มีบทบำทหน้ำหลักในกำรก ำหนดทิศทำงวำงกรอบกำร 
ด ำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกำรส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วน
รำชกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญ ใน
กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปขันกำรส่งเสริม และ
คุ้มครองจริยธรรมทั้งภำครัฐภำคเอกชนโดยร่วมก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำนำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติตำม แผนงำน/
โครงกำรที่วำงไว้ไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันคือควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล นอกจำกนี้ ยังมีหน้ำที่
ส ำคัญในกำรประสำนติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวช้องเก่ียวกับกำรจัดกำรเรื่องให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์พ.ศ. ๒๕๕๒ ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) 

ในปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง ได้ทบทวนคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิขอบเพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงำน (Work 
Instruction) ของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตกระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) สอดรับกับกระบวนกำรจัดกำร 
เรื่องรำวร้องทุกข์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดกำร 
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิขอบจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงำนและบุคลำกร 
ผู้ปฏิบัติงำนที่จะนำไปเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและ ประพฤติ
มิขอบอย่ำงมคีุณภำพ 

๒ วัตถุประสงค์ 
๑)เพ่ือให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบสำมำรถนำไปเป็นกรอบแนวทำง กำรด ำเนินงำน

ให้เกิดเป็นรูปธรรมปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำน กำรทุจริตและ
ประพฤติมิขอบได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

๒)เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริต และประพฤติมิขอบ ใช้
เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อก ำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ และกฎหมำย ที่ เกี่ยวช้อง
กับกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ 

๓) เพ่ือเป็นหลักฐำนแสดงขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำนทีสำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้เ ข้ำมำปฏิบัติงำน 
ใหม่พัฒนำให้กำรท ำงำนเป็นมืออำชีพรวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอกหรือผู้ใช้บริกำร ให้สำมำรถ
เข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรที่มีอยู่รวมถึงกำรเสนอแนะปรับปรุงกระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำน 

๔)เพ่ือพิทักษ์สิทธิ ์ของประซำซนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร ไทย 
มำตรำ๕๙
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บทที ่๒ 

ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   1. หน่วยงาน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง 

๒.ขอบเขต 
ใช้เป็นคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด ำเนินงำนกระบวนกำรจัดกำรเรืองร้องเรียน/แจ้งเบำะแส

ด้ำน กำรทุจริตและประพฤติมิชอบส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดซอบกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส 
ด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง โดยผ่ำนทำงช่องทำง ๖ซ่องทำง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริกำรสำมำรถขอรับแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียนข้อคิดเห็นหรือ 
ข้อเสนอแนะและค ำซมเชยได้ที่เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับข้อร้องเรียน 

(๒) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง“ศูนย์รับข้อร้องเรียนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง ถนน
ชำยทะเล  ต ำบลปำกพนัง  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80140 

(๓) ทำงโทรศัพทไ์ด้แก่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง  หมำยเลข โทร 075-517144      
(๔) ทำงเฟสบุ๊คส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง  
(5) ตู้รับฟังควำมคิดเห็นของส ำนักงำน 
(๖) ช่องทำงอ่ืนๆเช่นศูนย์ด ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทยหรือศูนย์บริกำรประซำซน

ส ำนักงำน ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีโทรศัพท์หมำยเลข๑๑๑๑เป็นต้น 
 

๒.๒ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพนัง 
มีบทบำทหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและเป็นเครือข่ำยส ำคัญ ในกำร

ขับเคลื่อนนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
๑.เสนอแนะแก่หัวหน้ำส่วนรำชกำรเก่ียวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ 

ส่วนรำชกำรรวมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ มิชอบของส่วนรำชกำรให้ 
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ และนโยบำยชองรัฐบำลที่เกี่ยวข้อง     

๒.ประสำนเร่งรัดและก ำกับให้หน่วยงำนในสังกัดด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน และ ปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบชองส่วนรำชกำร 

๓.ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกำรทุจริตกำรปฏิบัติหรือกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของ 
เจ้ำหน้ำที่ในส่วนรำชกำร 

๔.คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
๔.ประสำนงำนเกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและกำรคุ้มครอง 

จริยธรรมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๖.ติดตำมประเมินผลและจัดท ำรำยงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ มิชอบ ของ

ส่วนรำชกำรและกำรคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

๗.ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ มอบหมำย
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๒.๓ ค าจ ากัดความ 

ส่วนราชการหมำยถึงส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยวำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมและ 
หน่วยงำนอนของรัฐที่อยู่ในก ำกับของรำชกำร ฝ่ำยบริหำรแต่ไม  ่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
รัฐวิสำหกิจ 

ผู้บริหารหมำยถึงผู้ที่มีอ ำนำจลงนำมหรือสั่งกำรในขั้นตอนต่ำงๆเพ่ือให้เรื่องร้องเรียน/ แจ้ง
เบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับกำรแก้ไขและ/หรือเป็นที่ยุติตลอดจนพิจำรณำพัฒนำ ระบบ
ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เรื่องร้องเรียนหมำยถึงควำมเดือดร้อนเสียหำยที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆของเจ้ำหน้ำที่ 
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสำธำรณสุข เช่นกำรประพฤติมิชอบตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
และจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขหรือพบควำมผิดปกติในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ใน
ส่วนรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุขกำรบรรจุแต่งตั้ งข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง ข้อเสนอแนะ
และ/หรือข้อคิดเห็นต่ำงๆ 

กำรร้องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสหมำยถึงกำรร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติ มิชอบ
เพ่ือด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนดผ่ำนซ่องทำง ๖ ทำง อันได้แก ่

(๑) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริกำรสำมำรถขอรับแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียนข้อคิดเห็ นหรือ 
ข้อเสนอแนะและค ำซมเขยได้ที่เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับข้อร้องเรียน 

(๒) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง“ศูนย์รับข้อร้องเรียนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง  ถนนชำยทะเล  
ต ำบลปำกพนัง อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครธรรมรำช  80140 

(๓) ทำงโทรศัพท์ได้แก่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง   หมำยเลขโทร 075-517144      
(๔) ทำงเฟสบุคส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง 
(5) ตู้รับฟ้งควำมคิดเห็นของส ำนักงำน 
(๖) ช่องทำงอ่ืนๆเช่นศูนย์ด ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทยหรือศูนย์บริกำรประชำชนส ำนักงำน ปลัดส ำนัก

นำยกรัฐมนตรีโทรศัพท์หมำยเลข๑๑๑๑เป็นต้น 
กำรร้องเรียนกระท ำผิดวินัย/ทุจริต หมำยถึงกำรร้องเรียนกล่ำวหำว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้แก่ ข้ำรำชกำรพล

เรือนสำมัญ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำรและพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขกระท ำควำมผิดทำงวินัย โดยมีกำร
ฝ่ำฝืนข้อห้ำมหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมำยหรือระเบียบได้ก ำหนดไว้ว่ำเป็นควำมผิดทำงวินัย และได้ก ำหนดโทษไว้ทั้งนี้
อำจเป็นทั้งเรื่องเก่ียวกับงำนรำชกำรหรือเรื่องส่วนตัว 

ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสหมำยถึงผู้พบเห็นกำรกระท ำอันมิขอบด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นมีสิทธิ์ เสนอค ำ
ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสต่อส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องได้ 
         หนjวยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส หมำยถึงส ำนักงานสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง 
         หน่วยงำนด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสหมำยถึง หน่วยงำนที่มีหน้ำทีในกำรจัดกำร แก้ไขกับเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นๆประกอบด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง  
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง และหน่วยงำนภำยนอกที่มีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสเข้ำมำ
ผ่ำนซองทำง ๖ ช่องทำงดังกล่ำว  การด าเนินการหมำยถึงกำรจัดกำรกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสตั้งแต่ต้นจนถึง
กำรได้รับกำรแก้ไขหรือได้ข้อสรุปเพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อที่อยู่ชัดเจน 
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๒.๔ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
๑)กำรบริหำรจัดกำร กำรที่สวนรำชกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร 

บริหำรจัดกำรโดยเปิดเผยโปร่งใสและ เป็น
ธรรมโดยพิจำรณำถึงประโยชน์และ 
ผลเสียทำงสังคมภำระต่อประชำชน 
คุณภำพวัตถุประสงค์ที่จะด ำเนินกำร และ
ประโยชน์ระยะยำวของรำชกำรที่ จะได้รับ
ประกอบกัน 

๑.กำรบริหำรทั่วไปและงบประมำณ 
ร้องเรียนโดยกล่ำวหำผู้บริหำรเจ้ำหน้ำที่ 
ของหน่วยงำนมีพฤติกรรมสอในทำง ไม่
สุจริตหลำยประกำร 
๒.กำรบริหำรงำนพัสดุร้องเรียนโดย 
กล่ำวหำว่ำผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มี
พฤติกรรมล่อในทำงไม่โปร่งใสหลำย 
ประกำร 
๓.กำรบริหำรงำนบุคคลร้องเรียนโดย 
กล่ำวหำว่ำผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้อง 
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งกำรเลื่อน 
ต ำแหน่งกำรพิจำรณำควำมดีควำมขอบ และ
กำรแต่งตั้งโยกย้ำยไม่ขอบธรรม 
ฯลฯ 
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ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
๒)วินัยข้ำรำชกำร กฎระเบียบต่ำงๆที่วำงหลักเกณฑ์ ขึ้นมำ

เป็นกรอบควบคุมให้ข้ำรำชกำร ปฏิบัติ
หน้ำที่และก ำหนดแบบแผนควำม 
ประพฤติของข้ำรำชกำรเพ่ือให้ ข้ำรำชกำร
ประพฤติปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยโดยก ำหนด ให้ ข้ำรำชกำร
วำงตัวให้เหมำะสมตำม พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือนพ.ศ. 
๒๔๔๑ 

กำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมบทบัญญัติว่ำ ด้วย
วินัยข้ำรำชกำรตำมทีกฎหมำย ก ำหนด
ฯลฯ 

๓)ค่ำตอบแทน กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนในกำร ปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่มีเจตนำรมณ์ เพ่ือกำร
จ่ำยเงินค่ำตอบแทนส ำหรับ เจ้ำหน้ำที่ท่ี
ปฏิบัติงำนในหน่วยบริกำร ในช่วงนอกเวลำ
รำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่ ปฏิบัติงำนนอก
หน่วยบริกำรหรือต่ำง หน่วยบริกำรทั้งใน
เวลำรำชกำรและนอก เวลำรำชกำรไป
ในทำงมิชอบหรือมีกำร ทุจริต 

๑.กำรเบิกจ่ำยเงิน พตส. 
๒.ค่ำตอบแทนไม่ท ำเวชปฏิบัติ 
๓.ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำ 
รำชกำร 
๔.ค่ำตอบแทน อสม. 
๔.ค่ำตอบแทนสำหรับเจ้ำหน้ำที่ท่ี 
ปฏิบัติงำนในหน่วยบริกำรในช่วงนอก เวลำ
รำชกำร 
ฯลฯ 

๔)ขัดแย้งกับเจ้ำหน้ำที่ / 
หน่วยงำนของรัฐ 

กำรที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหำยของ 
หน่วยงำนร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่หรือ 
หน่วยงำนเกี่ยวกับกำรกระท ำกำรใดๆ ที่มี
ผลก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงใด อย่ำง
หนึ่งต่อผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงำน ในสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข 

ปฏิบัติกำรใดท่ีส่อไปในทำงทุจริต ประพฤติ
มิชอบ 
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๒.๕ หลักเกณฑ์ไนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒.๖.๑ ใช้ถ้อยค ำหรือข้อควำมสุภำพประกอบด้วย 
๑)ชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสซัดเจน  
๒) วันเดือนปีของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบำะแส 
๓)ข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสปรำกฏอย่ำงซัดเจนว่ำมีมูล 

ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทำงแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำนชัดแจ้ งเพียงพอที่สำมำรถ 
ด ำเนินกำรสืบสวน/สอบสวนได้ 

๔)ระบุพยำนเอกสำรพยำนวัตถุและพยำนบุคคล(ถ้ำมี) 
๒.๖.๒ ข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแสต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุมิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำงข่ำว ที่ 

เสียหำยต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖.๓ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสได้รับควำมไม่ชอบธรรมอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ต่ำงๆ

ของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
๒.๖.๔ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่เพียงพอหรือไม่สำมำรถหำข้อมูลเพ่ิมเติม 

ได้ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริงสืบสวนสอบสวนให้ยุติเรื่องหรือรับทรำบเป็นข้อมูลและเก็บ 
เป็นฐำนข้อมูล 

๒.๖.๖ ไม่เป็นค ำร้องเรียนที่เข้ำลักษณะดังต่อไปนี้ 
๑)ค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ทีเป็นบัตรสนเท่ห์เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐำนพยำน แวดล้อม

ซัดเจนและเพียงพอที่จะท ำกำรสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ซึ่งเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมือวนที่ ๒๒ ธันวำคม
๒๔๔๑จึงจะรับไว้พิจำรณำเป็นกำรเฉพำะเรื่อง 

๒)ค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแสทีเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมแล้วหรือเป็นเรืองที่ศำลได้มี ค ำ
พิพำกษำหรือค ำสั่งที่สุดแล้ว 

๓)เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรง 
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมำยก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะเว้นแต่ค ำร้องจะระบุวำหน่วยงำนดังกล่ำวไม่ด ำเนินกำร 
หรือด ำเนินกำรแล้วยังไม่มีผลควำมคืบหน้ำทั้งนี้ขี้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำ 

๔)ค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่เกิดจำกกำรโต้แย้งสิทธิระหว่ำงบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 

นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำว่ำจะรับไว พิจำรณำ
หรือไม่เป็นเรื่องเฉพำะกรณ ี
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                                                        บทท่ี 3 
 
                                                ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3.1 ผังกระบวนการ 
 3.1.1กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน /แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
      
 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ศูนย์รับข้อร้องเรียน  
(กองกลำง) รับข้อรอ้งเรียน 

บันทึกข้อร้องเรียน 
 

    ติดต่อด้วยตนเอง 
 จดหมำย 
 เว็บไซต์ 
  โทรศัพท ์

    ตู้รับฟังควำมคิดเห็น 
ช่องทำงอื่นๆ 

เช่น ศูนย์ด ำรงธรรม 
กระทรวงมหำดไทย 
หรือศูนย์บริกำร 
ประชำน โทร 1111 
 เป็นต้น 

 

ภำยใน 1 วัน 
ท ำกำร นบัตั้งแต่ วันที ่ได้รับ

มอบหมำย 

สรุปข้อเท็จจริงเสนอไปยัง 
ประธำนศูนย ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

พิจำรณำสั่งกำร 

ประธำนศูนยห์รือผู้ที่
ได้รับมอบหมำย 

แจ้งผู้ร้องเรียนทรำบ 
กำรด ำเนินกำร 
เบื้องต้นและ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร         
แล้วเสร็จ 

ตั้งคณะกรรมกำร 
จัดกำรข้อร้องเรียน

รวมถึงกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

ภำยใน 1 วันท ำกำร
นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง 

ภำยใน 1 วันท ำกำร
นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง 

 

ภำยใน 2 วันท ำกำร
นับตั้งแต่ได้รับเรื่อง 

ภำยใน 15 วัน 
ท ำกำรนับตั้งแต่วันที ่

มีค ำสั่งหรือภำยในเวลำที่ค ำสั่ง
หรือกฎหมำยก ำหนดแล้วแต่

กรณี 

แจ้งผลด ำเนินกำรแก่ผู้ร้องเรียน 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ช่องทำง 
รับข้อร้องเรียน 
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3.1.2 ขอบเขต 
เริ่มจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง รับเรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและ 

ประพฤติขอบจำกซ่องทำงกำรร้องเรียน๖ซ่องทำงดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริกำรสำมำรถขอรับแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียนข้อคิดเห็นหรือ 

ข้อเสนอแนะและค ำซมเขยได้ที่เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับข้อร้องเรียน 
(๒) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง“ศูนย์รับข้อร้องเรียนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง 

ถนนชำยทะเล  ต ำบลปำกพนัง  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80140 
(๓) ทำงโทรศัพท์ได้แก่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง หมำยเลขโทร 075-517144 
(๔) ทำงเฟสบุ๊คส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง 
(5) ตู้รับฟ้งควำมคิดเห็นของส ำนักงำน 
(๖) ช่องทำงอ่ืนๆเช่นศูนย์ด ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทยหรือศูนย์บริกำรประชำชน 

ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์คัดแยกหนังสือ วิเครำะห์เนื้อหำของเรื่องร้องเรียน/ 
แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติชอบ    สรุปควำมเห็นเสนอและ   จัดท ำหนังสือถึงสำธำรณสุขอ ำเภอ
ปำกพนัง เพ่ือพิจำรณำลงนำม ส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง 
แจ้งผู้ร้องทุกข์/ ร้องเรียน(กรณีมีซื่อ/ที่อยู่/หน่วยงำนชัดเจน)ทรำบเบื้องต้นภำยใน๑5วัน รับรำยงำนและติดตำม 
ควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสรุปรำยงำนผลกำร ด ำเนินงำนเสนอส ำนักงำน 
สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง เก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำร ประมวลผลและสรุปวิเครำะห์จัดท ำ 
รำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์เสนอผู้บริหำร(รำยเดือน/รำยบี)ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนังเก็บเรื่อง 

๓.1.๓ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
(๑) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ด้ำน

กำร ทุจริตและประพฤติขอบจำกช่องทำงกำรร้องเรียนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง ๖ ช่องทำง
ดังต่อไปนี้ ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริกำรสำมำรถขอรับแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียนข้อคิดเห็นหรือ 
ข้อเสนอแนะและด ำซมเชยได้ที่เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับข้อร้องเรียน 
                         (๑) ติดต่อด้วยตนเองโดยผู้รับบริกำรสำมำรถขอรับแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียนข้อคิดเห็น
หรือ ข้อเสนอแนะและค ำซมเขยได้ที่เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับข้อร้องเรียน 
                        (๒) จดหมำยโดยจ่ำหน้ำซองถึง“ศูนย์รับข้อร้องเรียนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง
ถนนชำยทะเล   ต ำบลปำกพนัง อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80140 

          (๓) ทำงโทรศัพท์ได้แก่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง  หมำยเลข 075-517144 
                        (๔) ทำงเฟสบุ๊คส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง 
                        (5) ตู้รับฟ้งควำมคิดเห็นของส ำนักงำน 
                        (๖) ช่องทำงอ่ืนๆเช่นศูนย์ด ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทยหรือศูนย์บริกำรประชำชน 

 (๒) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนังลงทะเบียนรับเรืองในระบบ สำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง คัดแยกหนังสือวิเครำะห์เนื้อหำ ของ

เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติขอบ 
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    (๔) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนังสรุปควำมเห็นเสนอและจัดท ำหนังสือถึง  

สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง พิจำรณำลงนำม 
                       (5) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง ส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ด ำเนินกำร 

(๖) เจ้ำหน้ำทีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน(กรณี มีชื่อ/ที่
อยู่/ หน่วยงำนชัดเจน)ทรำบเบื้องต้นภำยใน๑๕วัน 

(๗) เจ้ำหน้ำทีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง รับรำยงำนและติดตำม ควำมก้ำวหน้ำ
ผลกำรด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

(๘) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง เสนอสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง 
                         (๙) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง เก็บข้อมูลในระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
กำร ประมวลผลและสรุปวิเครำะห์ 

(๑๐)เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง วิเครำะห์จัดท ำรำยงำนสรุปผล กำร
วิเครำะห์เสนอผู้บริหำร(รำยเดือน/รำยปี) 

 (๑๑)เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง จัดเก็บเรื่อง 
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บทที๔่ 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๔.1กฎหมายระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑.รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยมำตรำ๕๙บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์ และ

ได้รับกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยในเวลำอันรวดเร็ว 
๒.พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีพ.ศ.๒๕๔๖มำตรำ ๓๘  
๓.พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนพ.ศ.๒๕๕๑(กรณีข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ) 
๔.พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรพ.ศ.๒๕๔๖ 
๕.ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับฟ้งควำมคิดเห็นของประชำชนพ.ศ.๒๕๔๘ 
๖.ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุพ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๗.ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณพ.ศ.๒๕๒๖และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

    ๘.ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรพ.ศ.๒๕๓๗(กรณีลูกจ้ำงประจ ำ) 
๙.ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำรพ.ศ.๒๕๔๔  
๑๐.ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำรพ.ศ. ๒๕๔๗(กรณีพนักงำนรำชกำร) 

 ๑๑.ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์พ.ศ.๒๕๕๒  
  ๑๒.ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขพ.ศ.๒๕๕๖(กรณีพนักงำน 

กระทรวงสำธำรณสุข) 
         ๑๓.หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีที่ นร๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงจันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๔๑ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรร้องเรียนกล่ำวโทษช้ำรำชกำร และกำรสอบสวนเรื่องรำวร้องเรียน 
กล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระท ำผิดวินัย 
๔.๒ การจัดเก็บเอกสาร 
 

 
 
    

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรจัดกำร 
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำก
พนัง 

งำนบริหำร ๑ปี 
(ทบทวน) 

 
   

ด้ำนกำรทุจริตและ ประพฤติมิชอบ เว็บไซต์ 
 

งำนบริหำร  
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๔.๓ ผู้มีสิทธิเข้าถึง 
- เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพนัง 

๔.๔ ระบบการติดตามและประเมินผล 
๔.๔.๑ ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่ได้รับกำรด ำเนินกำรภำยใน ๑5 วัน  
๔.๔.๒ ระดับควำมส ำเร็จของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสได้รับกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนในกำร 
แก้ไขปัญหำ 

         ๔.๔.๓ ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส



 

 


