
 

 

 

คู่มือปฏิบัติงาน 
การรับเรื่องรอ้งเรียนการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 

ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 

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

๑. หลักการและเหตุุผล 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เป็นหนึ่งในนโยบาย

ส าคัญของประเทศ โดยบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และรัฐบาลได้ก าหนด           
ให้อยู่ ในยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 (พ .ศ .2560-2564)                      
ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CORRUPTION PERCEPTION INDEX: CIP) ของประเทศ
ไทยตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน โดยการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขึ้น  
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน มีบทบาทหน้าที่หลัก            
ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ให้เป็นระบบ
ราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม           
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นการเพ่ิมช่องทางในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับ
ประชาชน ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  (Good Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน           
ผู้มารับบริการ ท าให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ                
ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก ท าให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
 
๒. การจัดตุั้งศุูนยุ บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตุ 
  ด้วยรัฐบาลก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และคอรัปชั่นในวงราชการเป็น
นโยบายเร่งด่วนที่ต้องมีการดาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน ร่วมกันในการเป็นผู้ตรวจตราสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐมากขึ้น  
 
๓. สถานทุี่ตั้ง 
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้ังอยู่ ณ กลุ่มงานนิติการ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ถนนเชียงใหม่-ล าพูน ต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
 

4.ุหนา้ทุี่ความรับผิดชอบ 
 1. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
 2. วางมาตรการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
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5.ุวัตถุประสงค  
  1. เพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มต่างๆ ได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับ
การทุจริตคอรัปชั่นและการประพฤติมิชอบต่างๆ 

2. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
มีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3. เพ่ือให้มั่นใจว่า กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ  
การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

 
6.ุค าจ ากัดความ 
  เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนและจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ในส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ 
  ทุจริต หมายถึง แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
(ท่ีมา : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1)) 
  ทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่ง หรือละเว้น 
การปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่า มีต าแหน่งหรือมีหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือ 
หน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน          
(ที่มา : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4) 
  ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน (ท่ีมา : หนังสือ ถาม-ตอบ น่ารู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ท.) 
  การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพ่ือด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด ผ่านช่องทางการร้องเรียน 
  ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/
การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 
  หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ต้ังอยู่ ณ กลุ่มงานนิติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
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7.ุหลักเกณฑ ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1. ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
      1.1 ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน 
      1.2 วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
      1.3 ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่า 
มีมูลข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดเจนเพียงพอ           
ที่สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 
      1.4 ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
  2. ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว
ที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  4. เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ในการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และ
เก็บเป็นฐานข้อมูล 
  5. ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
      5.1 ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยาน
แวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะท าการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 
22 ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
      5.2 ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องท่ีศาลได้มีค า
พิพากษาหรือค าสั่งที่สุดแล้ว 
      5.3 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือองค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่
ด าเนินการหรือด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 
      5.4 ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 
      นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะ
รับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี 
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8.ุแผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะ 
ทางโทรศัพท์/จดหมาย/หนังสือ/มาด้วยตนเอง 

ที่กลุ่มงานนิติการ  
ส.ต.ต.วชิฌ์พล พรมสวัสดิ์  นิติกรช านาญการ (หัวหน้าศูนย์) 

นายประกาศิต  แก้วจันทร์  นิติกร  
 

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการตรวจสอบ/แก้ไขข้อเท็จจริง 

 

แจ้งผลให้ศูนย์บริการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูนทราบ 

 

ยุติเรื่อง 
 

ไมยุ่ติเรื่อง 
 

ยุติเรื่องและรายงาน 
ให้ผู้บริหารทราบ 

 

ไม่ยุติเรื่องและรายงาน
ให้ผู้บริหารทราบ/
พิจารณาสั่งการ 

 

แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ทราบ (ภายใน 15 วัน ) 
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ 

 

แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ทราบ (ภายใน 15 วัน ) 
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ 
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หมายเหตุ : ช่องทางการร้องเรียนมี 4 ช่องทาง 
  1. ด้วยตนเอง ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
  2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5309 3725 – 26  ต่อ 301 
  3. ส่งหนังสือร้องเรียน  โดยจ่าหน้าซองถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน ถนนเชียงใหม่-ล าพูน ต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 51000 
  4. ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  http://www.lamphunhealth.go.th 

ผู้รับผิดชอบ  1. ส.ต.ต. วิชฌ์พล  พรมสวัสดิ์  ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ (หัวหน้าศูนย์) 
                 2. นางอินทริยา  อินทพันธุ์  ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
                 3. นางจารุณี  พจน์สุจริต  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   4. นางอรุณี  ศรีมุก   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   5. นายประกาศิต  แก้วจันทร์  ต าแหน่ง  นิติกร 
 

9.ุขั้นตอนการปฏิบัติงาน             
                       ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส าหรับรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัด โดยก าหนดให้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าว อยู่ที่กลุ่มงาน            
นิติการ มีหัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้รับผิดชอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ซึ่งในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการ                
รับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงาน จากช่องทางต่างๆ 
ดังนี้  
  

ช่องทาง การตรวจสอบตามช่องทาง ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
     ด้วยตนเอง ทุกวันที่มีเรื่องเข้า รับเรื่องภายใน ๑ วันท าการ - 
     โทรศัพท ์ ทุกวันที่มีเรื่องเข้า รับเรื่องภายใน ๑ วันท าการ - 
     หนังสือ ทุกวันที่มีเรื่องเข้า รับเรื่องภายใน ๑ วันท าการ - 
     เว็บไซด์ ทุกวันที่มีเรื่องเข้า รับเรื่องภายใน ๑ วันท าการ - 
 
 

10.ุมาตรฐานงาน 
                    การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
                    ๑. เมื่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ได้รับข้อร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียน                   
ด้วยตนเอง, ทางโทรศัพท์, เป็นหนังสือ หรือเว็บไซต์แล้ว ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จะด าเนินการ            
รายงานผู้บริหารพิจารณาให้ด าเนินการตรวจสอบ แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน สอบสวน หรือพิจารณาส่งเรื่อง
ต่อให้หน่วยบริการตรวจสอบ หรือด าเนินการแก้ไขปัญหาของข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันท าการ 
                     ๒. กรณีรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางระบบเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน   
ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะด าเนินการตรวจสอบ และจัดส่งเรื่องต่อให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง                
เพ่ือรายงานผู้บริหารพิจารณาด าเนินการตามขั้นตอน และด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน           
๑๕ วันท าการ  
 
 
 

http://www.lamphunhealth.go.th/

