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ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย มี บทบำทหนี ำท ี หลีักในกำรีก ำหนดทิศทำง วำงกรอบกำร
ด ำเนินงำนกำรปี องกีันและปรำบปรำมกำรทีุจรีิตและประพฤตีิมีิชอบ กำรสี งเสรีิมีและคุี มครองจรีิยธรรมของ
สี วนรำชกำร ใหี สอดคลี องกีับยีุทธศำสตรี ชำตีิวำดี วยกำรปี องกีันและปรำบปรำมีกำรทีุจรีิต เพ ี่อใช เปี น
เคร ี องมี อสำคีัญในกำรสรี ำงกำรมี สี วนรี วมจำกทีุกภำค ีเครี อขี ำยดี ำนกำรปี องกีันและปรำบปรำมกำรทีุจรีิตี
คอรี รีัปชีันีกำรสี งเสรีิมและคุี มครองจรีิยธรรมทัี งภำครีัฐีภำคเอกชน โดยรี วมกำหนดเปี ำหมำยกำรพัฒนำ กล
ยีุทธ ไปสู  กำรปฏีิบีัตีิตำมแผนงำน/โครงกำรท ่วำงไว ีไปสีู เป้ำหมำยเด ยวกัน ค อควำมส ำเรี จอย ำงมประสีิทธิภำพ
และประสีิทธิผล นอกจำกน ้ ยีังมี หนี ำท  ีสำคีัญในกำรีประสำนีตีิดตำมหนี วยงำนท ี เก ี ยวขี องเก ี ยวกีับกำร
จีัดกำรเร ่องให เปี นไปตำมระเบี ยบสำนีักนำยกรีัฐมนตรี วี ำดี วยกำรจีัดกำรเร ่องรำวรี องทีุกข  พ.ศ. 2552 
ตัี งอยูี บนพี ้นฐำนีของหลีักธรรมำภิบำล (Good Governance) 

 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยีได ทบทวนคู มี อกำร
ปฏิบีัติงำนกระบวนกำรจัดกำรเร ่องร องเร ยน/แจ งเบำะแสดี ำนกำรทีุจรีิตและประพฤตีิมีิชอบีเพี ่อเป็นวีิธี 
ปฏีิบัติงำน (Work Instruction) ของศูนย ปฏีิบัติกำรต อต ำนกำรทีุจรีิต กระทรวงสำธำรณสีุข (ศปท.) สอดรีับกีับ
กระบวนกำรจีัดกำรเร ี องรำวรี องทีุกข  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยีหวังเปี นอยี ำงยิ่งว ำีคูี มี อกำร
ปฏิบีัตีิงำนกระบวนกำรจีัดกำรเร ี องรี องเรี ยน/แจี งเบำะแสดี ำนกำรทีุจรีิตและประพฤตีิมีิชอบีจะเปี นีประโยชนี 
สำหรีับหนี วยงำนและบีุคลำกรผูี ปฏิบีัตีิงำนท ี จะนำไปเปี นมำตรฐำนกำรปฏิบีัตีิงำน จีัดกำรเร ี องีร องเร ยน/
แจ งเบำะแสด ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอย ำงมี คุณภำพ 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

 
 
 

1.1  หลักการและเหตุผล 
 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยี ม บทบำทหน ำท ่หลักในกำรี ก ำหนดทิศทำงี วำงกรอบกำร
ด ำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบี กำรส งเสริมี และคุ มครองจริยธรรมของ
ส วนรำชกำรี ให สอดคล องกับยุทธศำสตร ชำติวำด วยกำรป้องกันและปรำบปรำมีกำรทุจริตี เพ ่อใช เป็นเคร ่องม อ
ส ำคัญในกำรสร ำงกำรม ส วนร วมจำกทุกภำค ี เคร อข ำยด ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร รัปชันี กำร
ส งเสริมและคุ มครองจริยธรรมทั้งภำครัฐี ภำคเอกชนี โดยร วมก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำี นำกลยุทธ ไปสู ี กำร
ปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำรท ่วำงไว ี ไปสู เป้ำหมำยเด ยวกันี ค อควำมส ำเร จอย ำงมประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลี นอกจำกน ้ี ยังม หน ำท ่ส ำคัญในกำรี ประสำนี ติดตำมหน วยงำนท ่เก ่ยวข องเก ่ยวกับกำรจัดกำรเร ่อง
ให เป็นไปตำมระเบ ยบส ำนักนำยกรัฐมนตร ว ำด วยกำรจัดกำรเร ่องรำวร องทุกข ี พ.ศ.ี 2552ี ตั้งอยู บนพ ้นฐำน
ของหลักธรรมำีีภิบำลี(Good Governance) 

 
ในปีงบประมำณีพ.ศ.ี2563ีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยีได ทบทวนคู ม อกำรปฏิบัติงำน

กระบวนกำรจัดกำรเร ่องร องเร ยน/แจ งเบำะแสด ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบี เพ ่อเป็นวิธ ปฏิบัติงำนี (Work 
Instruction) ของศูนย ปฏิบัติกำรต อต ำนกำรทุจริตีกระทรวงสำธำรณสุขี(ศปท.)ีสอดรับกับกระบวนกำรจัดกำร
เร ่องรำวร องทุกข ี ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยี หวังเป็นอย ำงยิ่งว ำี คู ม อกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำร
จัดกำรเร ่องร องเร ยน/แจ งเบำะแสด ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบี จะเป็นี ประโยชน สำหรับหน วยงำนและ
บุคลำกรผู ปฏิบัติงำนท ่จะนำไปเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนี จัดกำรเร ่องี ร องเร ยน/แจ งเบำะแสด ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบอย ำงม คุณภำพ 
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1.2   วิัตถุประสงค์ 
1) เพี ่อใหี บีุคลำกรผูี เก ี ยวขี อง หรี อเจี ำหนี ำท ี ผู ีรีับผีิดช อบสำมำรถนำไปเปี นกรอบแนวทำงี

กำรดำเนีินงำนใหี เกีิดเปี นรีูปธรรม ปฏิบีัตีิงำนตำมมำตรฐำน กระบวนกำรจีัดกำรเร ี องรี องเรี ยน/แจี งเบำะแสดี ำนี
กำรทุจรติและประพฤติมชิอบ ได อย ำงม ประสิทธีิภำพ 

2) เพ ่อใหี มัี นใจวำกระบวนกำรจีัดกำรเร ี องรี องเรี ยน/แจี งเบำะแสดี ำนกำรทีุจรีิตี และประพฤตีิมีิชอบี
ใช เปี นแนวทำงกำรปฏิบีัตีิงำนตำมขัี นตอนท ี สอดคลี องกีับขี อก ำหนด ระเบี ยบ หลีักเกณฑ ี และกฎหมำยี
ท ่เกี ่ยวข องกีับกำรรับเร ่องรำวรี องทุกข  อย ำงครบถ วนและม ประสิทธีิภำพ 

3) เพี ่อเป็นหลักฐำนแสดงข้ันตอนและวิธ กำรปฏิบีัตีิงำน ท ี สำมำรถถี ำยทอดใหี กีับผูี เขี ำมำปฏีิบีัตีิงำนี
ใหม  พีัฒนำใหี กำรทำงำนเปี นมี ออำชี พ รวมทัี งแสดงหรี อเผยแพรี ใหี กีับบีุคคลภำยนอกหรี อผูี ใชบรีิกำรี
ใหี สำมำรถเขี ำใจและใช ประโยชนี จำกกระบวนกำรท ่ มี อยู  รวมถีึงกำรเสนอแนะ ปรีับปรีุงกระบวนกำรในกำรี
ปฏีิบัติงำน 

4) เพ ่อพิทีักษี สีิทธีิ์ของประชำชนและผูี รี องเรี ยน/แจี งเบำะแส ตำมรีัฐธรรมนีูญแหี งรำชอำณำจีักร 
ไทยีมำตรำ 59



                                                                                                       ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 
 

 

 

 
 
 
 

บทท่ี 2 

ระบบการจัดการเรือ่งร้องเริียน/แจิ้งเบาะแสด้านการทิุจรติและประพฤตมิิิชอบ 
 
 

 
2.1  ขอบเขต 

ใช เปี นคูี มี อมำตรฐำนกำรปฏิบีัตีิงำนดำเนีินงำนกระบวนกำรจีัดกำรเรี ่องรี องเรี ยน/แจี งเบำะแสดี ำนี
กำรทีุจรีิตและประพฤตีิมีิชอบ สำหรีับเจี ำหนี ำท ผู่ี รีับผีิดชอบกระบวนกำรจีัดกำรเร ่องรี องเรี ยน/แจี งเบำะแสี
ดี ำนกำรทีุจรีิตและประพฤตีิมีิชอบของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย โดยี ผ ำนทำงช องทำง 7 ชี องทำง 
ดังต อไปน ้ 

 
(๑)ีติดต อด วยตนเองีโดยผู รับบริกำรสำมำรถขอรับแบบฟอร มแจ งข อร องเร ยนีข อคิดเห นหร อ

ข อเสนอแนะีและค ำชมเชยได ท ่เจ ำหน ำท ่ประจ ำศูนย รับข อร องเร ยนี 
 (๒)ีจดหมำยีโดยจ ำหน ำซองถึงี“ศูนย รับข อร องเร ยนีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยีเลขท ่ 

86 หมู ี 4 ต ำบลป่ำไผ ีีอ ำเภอสันทรำยีจังหวัดเช ยงใหม ีี50210 
(๓)ีทำงโทรศัพท ี ได แก ี ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยีหมำยเลขี053-350511 
(4)ีEmail: Sansaipublichealth@gmail.com 
(5)ีทำงเพจเฟสบุ๊คส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 

                 (6)ีตู รับฟังควำมคิดเห นของส ำนักงำนีี 
        (7)ีช องทำงอ ่นีๆีเช นีศูนย ด ำรงธรรมีกระทรวงมหำดไทยีหร อศูนย บริกำรประชำชนีส ำนักงำน 

ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ีโทรศัพท ีหมำยเลขี๑๑๑๑ีเป็นต น



                                                                                                       ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 
 

 

 

 
 

 
2.2  บทบาทหน้าที่ของหนิ่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
ม  บ ท บ ำ ท ห น  ำ ท ่ ใ น ก ำ ร ดำ เ นิ น ก ำ ร เ ส ริ ม ส ร  ำ ง ค ว ำ ม เ ข  ม แ ข  ง แ ล ะ เ ป็ น เ ค ร  อ ข  ำ ย สำ คั ญ 

ในกำรขีับเคล ี อนนโยบำยและมำตรกำรตี ำงๆ ในกำรตี อตี ำนกำรทีุจรีิต  ม อำนำจหน ำท ่ ดังน ้ 
1. เสนอแนะแกี หัวหน ำสี วนรำชกำรเกี ่ยวกับกำรปี องกีันและปรำบปรำมกำรทุจรีิตและ 

ประพฤติมิชอบของสี วนรำชกำร รวมทัง้จัดท ำแผนปฏีิบัติกำรป้องกีันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติี
มิชอบของส วนรำชกำร ให สอดคล องกับยุทธศำสตร วี ำด วยกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐีและ
นโยบำยของรัฐบำลท ่เก ่ยวข อง 

2. ประสำน เร งรัด และก ำกีับให หน วยงำนในสีังกีัดดำเนินกำรตำมแผนปฏีิบัติกำรปี องกันี
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมีิชอบของส วนรำชกำร 

3. ด ำเนินกำรเก ่ยวกับข อร องเร ยนกำรทุจริต กำรปฏิบีัติหร อกำรละเวี นกำรปฏีิบัติหนี ำท ่ 
โดยมิชอบของเจ ำหนี ำท ใ่นสี วนรำชกำร 

4. คุ มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข ำรำชกำรพลเรี อน 
5. ประสำนงำนเก ่ยวข องกีับกำรป้องกีันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤตีิมิชอบ และ 

กำรคีุ มครองจรยิธรรมกับหน วยงำนท ่เก ่ยวข อง 
6. ตีิดตำม ประเมีินผล และจีัดทำรำยงำนกำรปี องกีันและปรำบปรำมกำรทีุจรีิตและ ประพฤติี

มิชอบของส วนรำชกำร และกำรคุ มครองจรยิธรรม เสนอหวัหน ำสี วนรำชกำรและหน วยงำนท ่เก ่ยวข อง 
7. ปฏีิบัติงำนร วมกีับ หร อสนับสนีุนกำรปฏีิบัติงำนของหน วยงำนท ่เก ่ยวข อง หร อได รับ 

มอบหมำย 
 

 
 
 

2.3  คำจำกัดความ 
ส่วนราชการ หมำยถีึง สี วนรำชกำรตำมกฎหมำยวำดี วยกำรปรีับปรีุงกระทรวง ทบวง กรม และี

หนี วยงำนอนของรีัฐท ี อยูี ในกำกีับของรำชกำรี ฝี ำยบรีิหำร แตี ไมี รวมถีึงองคี กรปกครองสี วนที องถิี นและี
รฐัวีิสำหกิจ 

ผูิ้บริิหาร หมำยถีึง ผูี ท ี มี อำนำจลงนำมหรี อสัี งกำรในขัี นตอนตี ำงๆ เพ ่อใหี เร ี องรี องเรี ยน / 
แจี งเบำะแสดี ำนกำรทีุจรีิตและประพฤตีิมีิชอบ ไดี รีับกำรแกี ไขและ/หรี อเปี นท ี ยีุติ ตลอดจนพีิจำรณำพัฒนำี
ระบบร องเร ยน/แจ งเบำะแสด ำนกำรทุจริตและประพฤตีิมิชอบให เกิดประโยชน สีูงสุด 

เริื่องร้องเรียน หมำยถึง ควำมเด อดร อนเส ยหำยอนเกีิดจำกกำรปฏิบีัตีิหนี ำท ี ตี ำงๆ ของเจี ำหนี ำท ่ี
ของรีัฐท ี เก ี ยวขี องกีับกระทรวงสำธำรณสีุขี เชน กำรประพฤตีิมีิชอบตำมประมวลจรีิยธรรมขี ำรำชกำรพลเรี อนี
และจรรยำขี ำรำชกำรสำนีักงำนปลีัดกระทรวงสำธำรณสีุข หร ีอพบควำมผีิดปกตีิในกระบวนกำรจีัดซ ้อ จีัดจี ำงี
ในสี วนรำ ชกำรของกระทรว งสำธ ำรณสีุข กำรบรรจีุแตี งตัี งข ีำรำช กำร พนีักงำนรำชกำรและลีูกจี ำงี
ข อเสนอแนะ และ/หร อขี อคิดเห นต ำงๆ 

การร้องร้องเริียน/แจิ้งเบาะแส หมำยถีึง กำรรี องเรี ยน/แจี งเบำะแสดี ำนกำรทีุจรีิตและประพฤติี
มิชอบ เพ ่อดำเนินกำรตำมท ่กฎหมำยก ำหนด ผ ำนชี องทำง 7 ทำง อีันได แก  

(๑)ี ติดต อด วยตนเองี โดยผู รับบริกำรสำมำรถขอรับแบบฟอร มแจ งข อร องเร ยนี ข อคิดเห นหร 
ข อเสนอแนะีและค ำชมเชยได ท ่เจ ำหน ำท ่ประจ ำศูนย รับข อร องเร ยนี 



                                                                                                       ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 
 

 

 (๒)ี จดหมำยี โดยจ ำหน ำซองถึงี “ศูนย รับข อร องเร ยนี ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยี
เลขท ่ 86ีหมู ี4ีต ำบลป่ำไผ ีีอ ำเภอสันทรำยีจังหวัดเช ยงใหม ีี50210 

(๓)ีทำงโทรศัพท ีได แก ีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยีหมำยเลขี053-350511 
(4) Email: Sansaipublichealth@gmail.com 
(5) ทำงเพจเฟสบุ๊คส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 
(6) ตู รับฟังควำมคิดเห นของส ำนักงำนีี 
(7) ช องทำงอ ่นีๆีเช นีศูนย ด ำรงธรรมีกระทรวงมหำดไทยีหร อศูนย บริกำรประชำชนี 

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ีโทรศัพท ีหมำยเลขี๑๑๑๑ีเป็นต น 
 

การริ้องเริียนกระทาผิิดวินิัย/ทิุจริิต หมำยถีึง กำรรี องเรี ยนกลี ำวหำว ำเจี ำหนี ำที ่ของรีัฐ ไดี แก ี
ข ำรำชกำรพลเร อนสำมัญ ลีูกจ ำงประจำ พนักงำนรำชกำร และพนีักงำนกระทรวงสำธำรณสีุข กระท ำควำมผีิดี
ทำงวินีัยี โดยมี กำรฝี ำฝี นขี อหี ำมหรี อขี อปฏิบีัตีิท ี กฎหมำยหรี อระเบี ยบไดี กำหนดไววำเปี นควำมผีิดทำงวินีัยี
และได ก ำหนดโทษไว  ทั้งน  ้อำจเป็นทั้งเร ่องเกี ่ยวกับงำนรำชกำรหรี อเร ่องส วนตัว 

ผู้ร้องเริียน/แจ้งเบาะแส หมำยถึง ผูี พบเหี นกำรกระท ำอันมีิชอบดี ำนกำรทีุจรีิตคอรี รีัปชีัน มี สีิทธิ์ 
เสนอคำร องเร ยน/แจ งเบำะแสต อส วนรำชกำรท ่เกี ่ยวข องได  

หน่วยริับเรืิ่องริ้องเริียน/แจิ้งเบาะแสิ ิ  หมำยถีึง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย



                                                                                                       ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 
 

 

 

 

 
 
 

หน่วยงานด าเนินการเรื่องริ้องเริียน/แจิ้งเบาะแส หมำยถีึงี หนี วยงำนท ี มี หนี ำท ี ในกำรจีัดกำรี
แกี ไขกีับเร ี องรี องเรี ยน/แจี งเบำะแสดี ำนกำรทีุจรีิตและประพฤตีิมีิชอบ นัี นๆ ประกอบดี วย ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยี หน วยงำนในสีังกีัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยี และหนี วยงำน
ภำยนอกท ี มี ผูี รี องเรี ยน/แจี งเบำะแสเขี ำมำผี ำนชองทำง 6 ชี องทำง ดังกล ำว 

การดำเนิินการ หมำยถีึง กำรจีัดกำรกีับเร ี องรี องเรี ยน/แจี งเบำะแสต้ังแตี ตี นจนถีึงกำรไดี รีับกำรี
แกี ไขหร อได ข อสรีุป เพี ่อแจ งผู รี องเร ยนกรณ ที ่ผู รี องเร ยนแจ งชี ่อ ท ี อยู ชีัดเจน 

 
 

2.4  ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 

ประเภท นิิยาม ตัวอย่างที่เป็นริูปธรรม 
1) กำรบริหำรจัดกำร กำรท ส่วนรำชกำรดำเนินกำรด ำนกำร 

บริหำรจัดกำรโดยเปิดเผย โปร งใส และ 
เป็นธรรม โดยพิจำรณำถีึงประโยชนและี
ผลเส ยทำงสังคม ภำระต อประชำชนี
คุณภำพ วีัตถุประสงคี ท ่จะดำเนินกำรี
และประโยชนระยะยำวของรำชกำรท ่ี
จะไดรับประกอบกัน 

1. กำรบริหำรทัว่ไป และงบประมำณ 
ร องเร ยนโดยกล ำวหำผีู บริหำร เจ ำหนี ำท ่ 
ของหน วยงำนมี พฤติกรรมสอในทำงี
ไม สุจรีิตหลำยประกำร 
2. กำรบริหำรงำนพัสดุ รี องเรี ยนโดย 
กล ำวหำวี ำผู เก ่ยวข องในกำรจีัดซ ้อจัดจ ำงี
ม พฤตีิกรรมสี อในทำงไม โปรี งใสหลำยี
ประกำร 
3. กำรบริหำรงำนบีุคคล ร องเร ยนโดยี
กล ำวหำวี ำผู บรีิหำร และผู เก ี ยวข องีดำ
เนินกำรเก ่ยวกับกำรแต งตั้ง กำรเลี ่อนี
ต ำแหน ง กำรพีิจำรณำควำมดี ควำมชอบี
และกำรแต งตั้งโยกย ำย ไม ชอบธรรมี
ฯลฯ 



 

 

 

 
 
 

ประเภท นิิยาม ตัวอย่างที่เปน็รูปธรรม 
2) วีินัยข ำรำชกำร กฎ ระเบ ยบต ำงๆ ท ่วำงหลีักเกณฑ  

ขึ้นมำเป็นกรอบควบคุมใหี ข ำรำชกำรี
ปฏีิบัติหนี ำท ่ และกำหนดแบบแผนควำมี
ประพฤติของข ำรำชกำร เพ ี อให ี
ข ำรำชกำรประพฤติปฏีิบัติหนี ำท ่รำชกำรี
เป็นไปด วยควำมเร ยบรอย โดยก ำหนดี
ให ข ำรำชกำรวำงตัวให เหมำะสมตำมี
พ.ร.บ. ระเบ ยบข ำรำชกำรพลเร อน พ.ศ. 
2551 

กำรไม ปฏิบีัติหน ำท ่ตำมบทบีัญญัติว ำ 
ด วยวีินัยข ำรำชกำรตำมท ี กฎหมำยี
ก ำหนด ฯลฯ 
 

3) ค ำตอบแทน กำรจ ำยเงินค ำตอบแทนในกำร 
ปฏีิบัติงำนของเจ ำหนี ำท ่ ม เจตนำรมณ ี
เพี ่อกำรจ ำยเงนิค ำตอบแทนสำหรับี
เจ ำหนี ำท ท่ี ่ปฏีิบัติงำนในหนี วยบริกำรี
ในชี วงนอกเวลำรำชกำร และเจ ำหนี ำท ่ท ่ี
ปฏีิบัติงำนนอกหน วยบริกำร หร อต ำงี
หน วยบริกำรทั้งในเวลำรำชกำรและนอกี
เวลำรำชกำร ไปในทำงมิชอบหร อม กำรี
ทุจริต 

1. กำรเบิกจ ำยเงิน พตส. 
2. ค ำตอบแทนไม ทำเวชปฏีิบัติ 
3. ค ำตอบแทนปฏีิบัติงำนนอกเวลำี
รำชกำร 
4. ค ำตอบแทน อสม. 
5. ค ำตอบแทนสำหรีับเจ ำหนี ำท ่ที
ปฏีิบัติงำนในหน วยบริกำรในชี วงนอกี
เวลำรำชกำร 
ฯลฯ 

4) ขัดแย งกีับเจ ำหน ำท ่/ 
หน วยงำนของรัฐ 

กำรท ่ผู ร องเร ยนหร ีอผู เสี ยหำยของ 
หน วยงำน ร องเร ยนเจ ำหนี ำท ี หร อี
หน วยงำนเก ่ยวกับกำรกระทำกำรใดๆี
ท ่ม ผลก อให เกดิควำมเส ยหำยอย ำงใดี
อย ำงหนึ่ง ตี อผู รี องเร ยนหรี อหน วยงำนี
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ปฏีิบัติกำรใดที ่สี อไปในทำงทีุจริต 
ประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรฉบับน  ้เป  นสมบต  ของศนย์ปฏ บต  กำรต  อต  ำนกำรทุจร ต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) เท ำน ั้น ห ำมน  ำไปใช  ภำยนอกหร  อท ำซ  ้ำโดยไม ได  ร ับอน ุญำต



เอกสำรฉบับน  ้เป  นสมบต  ของศนย์ปฏ บต  กำรต  อต  ำนกำรทุจร ต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) เท ำน ั้น ห ำมน  ำไปใช  ภำยนอกหร  อท ำซ  ้ำโดยไม ได  ร ับอน ุญำต 
 

 
 

 
 
 

2.5  หลักเกณฑิ์ในการรับเริื่องริ้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติิมิิชอบ 
2.6.1    ใช ถ อยคำหรี อขี อควำมสุภำพ ประกอบด วย 

1) ชี ่อ ท ่อยู ของผูี รี องเร ยน/แจ งเบำะแสชีัดเจน 
2) วีัน เด อน ปี ของหนังสอรี องเร ยน/แจ งเบำะแส 
3) ข อเท จจริง หรี อพฤติกำรณ ของเร ่องท ร่ องเร ยน/แจ งเบำะแส ปรำกฎอย ำงชีัดเจนวี ำม มีูลี

ข อเท จจริง หรี อชี ้ชี องทำงแจ งเบำะแส เก ่ยวกับกำรทุจริตของเจ ำหนี ำท ่/หน วยงำน ชีัดแจ งเพ ยงพอท ่สำมำรถี
ดำเนินกำรส บสวน/สอบสวนได  

4) ระบ ุพยำนเอกสำร พยำนวีัตถแุละพยำนบุคคล (ถี ำมี ) 
2.6.2    ข อรี องเร ยน/แจ งเบำะแส ตี องเป็นเร ่องจริงท ่ม มีูลเหตุ มีิไดี หวีังสรี ำงกระแสหร อสร ำงข ำวี

ท ่เส ยหำยต อบุคคลอี ่นหรี อหนี วยงำนท ่เก ่ยวขี อง 
2.6.3    เป็นเร ่องที ่ผูี รี องเร ยน/แจ งเบำะแส ได รับควำมไม ชอบธรรม อีันเน ่องมำจำกกำรปฏิบีัติหนี ำท ่ี

ต ำงๆ ของเจ ำหนี ำท ่หน วยงำนในสีังกีัดสำนีักงำนปลีัดกระทรวงสำธำรณสุข 
2.6.5    เร ่องร องเร ยน/แจ งเบำะแสท ี ม ขี อมูลไมครบถ วน ไม เพี ยงพอ หร อไม สำมำรถหำขี อมูลเพิี มเติม 

ได ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบหำข อเท จจริง ส บสวน สอบสวน ให ยุติเร ่อง หรี อรับทรำบเป็นข อมูล และเก บี
เป็นฐำนข อมูล 

2.6.6    ไม เป็นคำร องเร ยนท ่เขี ำลีักษณะดังตี อไปน ้ 
1) คำรี องเรี ยน/แจี งเบำะแสี ท ี เปี นบีัตรสนเที ห  เวนแตี บีัตรสนเที หี ระบีุหลีักฐำนพยำนี

แวดลี อมชัดเจน และเพี ยงพอท จ่ะทำกำรสี บสวนสอบสวนต อไปได  ซึ่งเป็นไปตำมมตคิณะรฐัมนตร  เม ี อวนท ่ 22 
ธีันวำคม 2551 จึงจะรับไวี พีิจำรณำเป็นกำรเฉพำะเร ่อง 

2) คำรี องเรี ยน/แจี งเบำะแสท ี เขี ำสูี กระบวนกำรยีุตีิธรรมแลี ว หรี อเปี นเร ี องท ี ศำลไดี ม ี
คำพีิพำกษำหร อคำสั่งท ่สุดแลี ว 

3) เร ่องร องเร ยน/แจ งเบำะแสท อ่ยู ในอำนำจหน ำท ่ของหน วยงำนท ่ม หน ำท ี รีับผีิดชอบโดยตรง 
หรี อองคี กรอิสระท ่กฎหมำยกำหนดไวเปี นกำรเฉพำะ เว นแตี คำรี องจะระบีุวำหนี วยงำนดีังกลี ำวไมี ดำเนีินกำรี
หร อด ำเนินกำรแล วยังไม มี ผลควำมค บหน ำ ทั้งน ้ ขึ้นอยู กับดุลยพินิจของผู บังคับบัญชำ 

4) ค ำร องเร ยน/แจ งเบำะแส ท ่เกีิดจำกกำรโต แย งสิทธีิระหว ำงบุคคลต อบุคคลด วยกัน 
นอกเหน อจำกหลีักเกณฑี ดีังกลี ำวขี ำงตี นแลี วี ใหี อยูี ในดีุลยพินีิจของผูี บีังคีับบีัญชำวี ำจะรีับไว ี

พีิจำรณำหรี อไม เป็นเร ่องเฉพำะกรณ 



เอกสำรฉบ ับน  ้เป  นสมบต  ของศนย์ปฏ บต  กำรต  อต  ำนกำรทุจร ต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) เท ำน ั้น  ห ำมน  ำไปใช  ภำยนอกหร  อท ำซ  ้ำโดยไม ได  ร ับอน ุญำต  
 

 

 
 

 
 
 

บทท่ีิ3 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติิงาน 
 
 

3.1    ผังกระบวนการ 
3.1.1 กระบวนการจิัดการเริื่องรองเริียน/แจิ้งเบาะแสดานการทุจริิตและประพฤติิมิชอบ 
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3.1.2    ขอบเขต 
เริ่มจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย รีับเร ี องรี องเรี ยน/ แจี งเบำะแสดี ำนกำร

ทีุจรีิตและประพฤตีิชอบ จำกชี องทำงกำรรี องเรี ยน 7 ชี องทำง ดังต อไปน ้ 
(๑)ี ติดต อด วยตนเองี โดยผู รับบริกำรสำมำรถขอรับแบบฟอร มแจ งข อร องเร ยนี ข อคิดเห นหร 

ข อเสนอแนะีและค ำชมเชยได ท ่เจ ำหน ำท ่ประจ ำศูนย รับข อร องเร ยนี 
(๒)ี จดหมำยี โดยจ ำหน ำซองถึงี “ศูนย รับข อร องเร ยนี ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยี

เลขท ่ 86ีหมู ี4ีต ำบลป่ำไผ ีีอ ำเภอสันทรำยีจังหวัดเช ยงใหม ีี50210 
(๓)ีทำงโทรศัพท ีได แก ีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยีหมำยเลขี053-350511 

(4) Email: Sansaipublichealth@gmail.com 
(5) ทำงเพจเฟสบุ๊คส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 

                 (6) ตู รับฟังควำมคิดเห นของส ำนักงำนีี 
         (7) ช องทำงอ ่นี ๆี เช นี ศูนย ด ำรงธรรมี กระทรวงมหำดไทยี หร อศูนย บริกำรประชำชนี
ส ำนักงำน 
ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ีโทรศัพท ีหมำยเลขี๑๑๑๑ีเป็นต นี 

 
ลงทะเบ ยนรีับเร ่องในระบบสำรบรรณอีิเล กทรอนิกส  คีัดแยกหนีังสี อี วีิเครำะห เน ้อหำของเร ่องร องเร ยน/แจ ง
เบำะแสด ำนกำรทุจริตและประพฤตีิชอบีสรีุปควำมเหี นเสนอและจีัดทำีหนีังสี อถีึงสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยเพ ่อ
พิจำรณำลงนำมี สี งเร ี องใหี หนี วยงำนท ี เก ี ยวขี องีด ำเนินกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยีแจี งผูี รี องทีุกขี /
รี องเรี ยน (กรณี มี ชี ่อ/ท ี อยูี /หนี วยงำน ชีัดเจน) ทรำบเบ อ้งตี นภำยใน 15 วีันี รีับรำยงำนและตีิดตำม
ควำมกี ำวหนี ำผลกำรดำเนีินงำนจำกหนี วยงำนท ่เก ี ยวขี อง สรีุปรำยงำนผลกำรี ดำเนินงำน เสนอส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยี เกี บขี อมีูลในระบบอิเลี กทรอนีิกส  เพ อ่กำรี ประมวลผลและสรีุปวิเครำะห  จีัดทำ
รำยงำนสรีุปผลกำรวิเครำะหี เสนอผูี บรีิหำร (รำยเดี อน/รำยปี ) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยีเก บเร อ่ง 
 
 

3.1.3      ขั้นตอนการปฏิิบัติการ 
(1)  เจี ำหนี ำท ส่ ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยี รีับเร ่องรี องเรี ยน/แจี งเบำะแสี ดี ำน

กำรทีุจรีิตและประพฤตีิชอบ จำกชองทำงกำรรี องเรี ยนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยี 7 ชี องทำง 
ดังต อไปน ้ 

-ีติดต อด วยตนเองีโดยผู รับบริกำรสำมำรถขอรับแบบฟอร มแจ งข อร องเร ยนีข อคิดเห นหร 
ข อเสนอแนะีและค ำชมเชยได ท ่เจ ำหน ำท ่ประจ ำศูนย รับข อร องเร ยนี 

-ี จดหมำยี โดยจ ำหน ำซองถึงี “ศูนย รับข อร องเร ยนี ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยี
เลขท ่ 86ีหมู ี4ีต ำบลป่ำไผ ีีอ ำเภอสันทรำยีจังหวัดเช ยงใหม ีี50210 

-ีทำงโทรศัพท ี ได แก ี ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยีหมำยเลขี053-350511 
- Email: Sansaipublichealth@gmail.com 
- ทำงเพจเฟสบุ๊คส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 
- ตู รับฟังควำมคิดเห นของส ำนักงำนีี 
- ช องทำงอ ่นี ๆี เช นี ศูนย ด ำรงธรรมี กระทรวงมหำดไทยี หร อศูนย บริกำรประชำชนี

ส ำนักงำนีปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ีโทรศัพท ี หมำยเลขี๑๑๑๑ีเป็นต นี 
(2)  เจี ำหนี ำท ี ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยี ลงทะเบี ยนรีับเร ี องในระบบสำร

บรรณอีิเล กทรอนิกส  
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(3)  เจ ำหนี ำท ่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยีคีัดแยกหนีังสี อ วิเครำะหี เน ี อหำ 
ของเร ่องร องเร ยน/แจ งเบำะแสด ำนกำรทุจริตและประพฤติชอบ 

(4) เจี ำหนี ำท ส่ ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยี สรีุปควำมเหี นเสนอและจีัดทำี
หนังส อถึงสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย พีิจำรณำลงนำม 

(5) เจ ำหนี ำท ่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยีสี งเร ่องใหี หนี วยงำนท ่เก ่ยวขี องี
ด ำเนินกำร  

(6)  เจี ำหนี ำท ส่ ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยีแจี งผูี รี องทีุกขี /รี องเรี ยน (กรณ ีม ช ่อ/
ท อ่ยู /หน วยงำน ชีัดเจน) ทรำบเบ ้องต นภำยใน 15 วีัน 

(7)  เจี ำหนี ำท ี ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยีรีับรำยงำนและตีิดตำม 
ควำมก ำวหน ำผลกำรดำเนินงำนจำกหน วยงำนท ่เก ่ยวข อง 

(8)  เจี ำหนี ำท ี ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยีเสนอสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 
(9)  เจ ำหน ำท ่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยีเ ก  บ ข  อ มู ล ใ น ร ะ บ บีอีิเล กทรอนิกส  

เพี ่อกำรประมวลผลและสรุปวีิเครำะห  
(10) เจ ำหนี ำท ส่ ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยีวีิเครำะห  จีัดทำรำยงำนสรีุปผล 

กำรวีิเครำะห เสนอผู บริหำร (รำยเด อน/รำยปี) 
(11) เจ ำหนี ำท ส่ ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำยีจัดเก บเร อ่ง
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กฎหมายิระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 

4.1  กฎหมาย ระเบิียบ และเอกสารที่เกี่ยวขิ้อง 
1. รีัฐธรรมนีูญแหี งรำชอำณำจีักรไทย มำตรำ 59 บีัญญีัตีิใหี บีุคคลยี อมมี สีิทธิ์เสนอเร ี องรำวรี องทีุกข  

และได รับกำรแจ งผลกำรพีิจำรณำภำยในเวลำอันรวดเร ว 
2. พระรำชกฤษฎ กำว ำด วยหลีักเกณฑี และวิธี กำรบริหำรกิจกำรบ ำนเม องท ่ด  พ.ศ. 2546 มำตรำี38 
3. พระรำชบัญญัติระเบ ยบข ำรำชกำรพลเรี อน พ.ศ. 2551 (กรณ ขี ำรำชกำรพลเรี อนสำมัญ) 
4. พระรำชบัญญัตีิข อมูลข ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2546 
5. ระเบ ยบส ำนีักนำยกรฐัมนตร วี ำด วยกำรรับฟังควำมคิดเห นของประชำชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
6. ระเบ ยบส ำนีักนำยกรฐัมนตร วี ำด วยกำรพีัสดุ พ.ศ. 2535 และที ่แกี ไขเพีิ่มเติม 
7. ระเบ ยบส ำนีักนำยกรฐัมนตรี วี ำด วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และที ่แกี ไขเพีิ่มเติม 
8. ระเบี ยบกระทรวงกำรคลีังว ำดี วยลีูกจ ีำงประจำของสี วนรำชกำร พ.ศ. 2537 (กรณี ลีูกจี ำงประจำ) 
9. ระเบ ยบส ำนีักนำยกรฐัมนตรี วี ำด วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. 2544 

10. ระเบ ยบส ำนีักนำยกรฐัมนตร วี ำด วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 (กรณ พนักงำนรำชกำร) 
11. ระเบ ยบส ำนีักนำยกรฐัมนตร วี ำด วยกำรจัดกำรเร ่องรำวร องทุกข  พ.ศ. 2552 
12. ระเบี ยบกระทรวงสำธำรณสีุขวี ำดี วยพนีักงำนกระทรวงสำธำรณสีุข พ.ศ. 2556 (กรณี พนีักงำน 

กระทรวงสำธำรณสุข) 
13. หนีังสี อสำนีักเลขำธิกำรคณะรีัฐมนตร  ท  ่นร 0206/ว 218 ลงวนท  ่25 ธันวำคม 2541 เร ี องี

หลีักเกณฑี และแนวทำงปฏิบีัตีิเก ี ยวกีับกำรร ีองเรี ยนกล ีำวโทษขี ำรำชกำรี และกำรสอบสวนเร ่องรำวรี องเรี ยนี
กล ำวโทษข ำรำชกำรวี ำกระท ำผิดวีินัย



เอกสำรฉบ ับน  ้เป  นสมบต  ของศนย์ปฏ บต  กำรต  อต  ำนกำรทุจร ต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) เท ำน ั้น  ห ำมน  ำไปใช  ภำยนอกหร  อท ำซ  ้ำโดยไม ได  ร ับอน ุญำต  
 

 

 
 

 
4.2  การจัดเก็บเอกสาร 

 
 

ชือ่เอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
คู มี อกำรปฏิบีัติงำน 
กระบวนกำรจัดกำร
เร ่องร องเร ยน/แจ ง
เบำะแส 
ด ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบี 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย งำนบริหำร 1 ป ี
(ทบทวน) 

เวี บเพจเฟสบุ๊คี 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 

งำนบริหำร Available 

 

 

4.3  ผู้มิีสิทธิ์เข้าถิ ง 
- เจ ำหนี ำท ่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสันทรำย 

 
 

4.4  ระบบการติดตามและประเมิินผล 
4.4.1  ร อยละของเร ่องร องเร ยน/แจ งเบำะแส ท ไ่ด รับกำรด ำเนินกำรภำยใน 15 วีันท ำกำร 
4.4.2  ระดีับควำมสำเรี จของเร ี องรี องเรี ยน/แจี งเบำะแส ไดี รีับกำรตีิดตำมผลกำรดำเนีินงำนในกำร 

แกี ไขปัญหำ 
4.4.3  ระดับควำมส ำเร จของกำรจีัดท ำรำยงำนสรีุปผลกำรดำเนินงำนเร ่องรี องเร ยน/แจ งเบำะแส



 

 


