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ค ำน ำ 

  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ มีบทบำทหน้ำที่หลักในกำร
ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ ให้เป็นระบบรำชกำรที่
โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบ ติดตำม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขำด  ส่งเสริมภำคประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร ทุจริต และเป็นกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรรับร้องเรียนเรื่องกำรทุจริตให้กับประชำชน 
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของหลัก ธรรมำภิบำล (Good Governance) คู่มือกำรปฏิบัติงำนรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิฉบับนี้ จึงจัดท ำขึ้น เพ่ือเป็น แนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริต ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ ทั้งนี้กำรจัดกำรข้อร้องเรียน จนได้ข้อยุติ ให้มีควำมรวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้ ร้องเรียนจ ำเป็นต้องมีขั้นตอน/
กระบวนกำร และ แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็นมำตรฐำน เดียวกัน   
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    บทที่ 1 
    บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล   

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมีบทบำทหน้ำที่จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ในเขตพ้ืนที่อ ำเภอก ำกับ ดูแล 
ประเมินผล และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนสำธำรณสุขในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน
เป็นไปตำมกฎหมำย มีกำรบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพและมีกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ มีบทบำทหน้ำที่หลักในกำร
ก ำหนดทิศทำง วำงกรอบกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรส่งเสริม
และคุ้มครอง จริยธรรมของส่วนรำชกำร ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวง สำธำรณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
จำกทุกภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  กำรส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลำกร
สำธำรณสุขทุกระดับ ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดมำตรกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 3 
ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และเครือข่ำย) มุ่งเน้นกำรป้องกันกำรทุจริตโดยร่วมก ำหนด
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ กลยุทธ์กำรป้องกัน กำรส่งเสริมและคุ้มครอง จริยธรรมไปสู่กำรปฏิบัติตำมแผนงำน
โครงกำรที่วำงไว้ไปสู่เป้ำหมำยเดียวกันคือ ควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ประชำชนได้รับ
บริกำรที่ดี มีควำมพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำร ของหน่วยงำน น ำสู่เป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์คือ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข มีค่ำคะแนนสูงกว่ำร้อยละ 90 นอกจำกนี้ยังมีหน้ำที่ส ำคัญ ในกำรรับข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต 
กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ ประสำน ส่งต่อ ติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ใน
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ  

ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบมีประสิทธิผลในทำงปฏิบัติ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ จึงจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรรับเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ  ที่สนองตอบต่อมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ
รำชกำร โดยมีกระบวนกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีที่ก ำหนด  

 1. วัตถุประสงค์   

1.1 เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจได้ว่ำกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 ได้ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่
สอดคล้องกับ มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ หลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรรับเรื่องร้องเรียนที่ก ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน
และมีประสิทธิภำพ  
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  1.2 ให้บุคลำกรที่รับผิดชอบกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอบ้ำนธิ ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ตำม
มติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 ที่ได้รับจำกช่องทำงต่ำงๆ เป็นไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำง
บูรณำกำร          

1.3 เป็นหลักฐำนแสดงวิธีกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงำนใหม่ 
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

1.4 เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรรับรู้ แสดงข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับ กำร
จัดกำรข้อร้องเรียนด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุง แก้ไขกำรปฏิบัติงำน 
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บทที่ 2 

.ระบบบริหำรจัดกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.1ขอบเขตและช่องทำงกำรร้องเรียน 

ใช้เป็นคู่มือมำตำบำนในกำรปฏิบัติงำนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
บ้ำนธิ กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยผ่ำนช่องทำงที่ก ำหนดดังต่อไปนี้     

ช่องทำงที่ 1 ผ่ำนทำงตู้ไปรษณีย์จ่ำหน้ำซองถึง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนฺธิ  จ.ล ำพูน    
51180  

ช่องทำงที่ 2 เว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน www.lamphunhealth.go.th เมนู 
ร้องเรียนแจ้งเบำะแสกำรทุจริต     

ช่องทำงที่ 3 ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอบ้ำนธิ 

ช่องทำงที่ 4 ร้องเรียนด้วยตนเองผ่ำนทำงโทรศัพท์ 053501702 /โทรสำร 053984948 

ช่องทำงที่ 5 ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด/อ ำเภอ     

2.2 ผู้รับบริกำร  

  สำมำรถจ ำแนกกลุ่มผู้รับบริกำรได้ดังนี้   

 1. ภำคประชำสังคม ได้แก่ ประชำชนทั่วไป ผู้น ำชุมชน และอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
และชมรมต่ำงๆ เป็นต้น   

 2. หน่วยงำนภำครัฐ ได้แก่ หน่วยงำนภำยนอกส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ เช่น อปท.  

  3. องค์กรภำคเอกชน   

2.3 ประเภทข้อร้องเรียน    

1. ข้อร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ 

2. ข้อร้องเรียนกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ 

3. ข้อกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมรับผิดชอบ ไม่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมำภิบำลตำมที่กฎหมำย ระเบียบ แบบแผนของ 
ทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้องก ำหนด  
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2.4 หลักเกณฑ์ในกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ    

1. ใช้ถ้อยค ำหรือข้อควำมท่ีสุภำพ และต้องมี     

1.1 วัน เดือน ปี     

1.2 ชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สำมำรถติดต่อถึงผู้ร้องเรียน
ได้     

1.3 ข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ มีควำมชัดแจ้งเพียงพอที่สำมำรถด ำเนินกำรสืบสวน 
สอบสวนได้     

1.4 ระบุพยำนบุคคล พยำนเอกสำร พยำนวัตถุ (ถ้ำมี)     

1.5 ข้อเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
โดยมิชอบ ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้ำงกระแสหรือกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นเสียหำย หรือ
หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องเสียหำย     

1.6 ข้อเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
โดยมิชอบที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สำมำรถหำข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในกำรด ำเนินกำร
ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงได้นั้น ผู้บริหำรสั่งให้ยุติเรื่อง และเก็บเป็นฐำนข้อมูลในกำรเฝ้ำ
ระวังควำมเสี่ยง อันอำจจะเกิดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
โดยมิชอบ     

2. ต้องไม่เป็นข้อร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิ
ชอบที่เข้ำลักษณะดังต่อไปนี้    

 2.1 ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรำยละเอียดตำมข้อ 1.  จึง
จะรับไว้พิจำรณำเป็นกำรเฉพำะเรื่อง     

2.2 ข้อร้องเรียนที่เข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศำลได้มีค ำพิพำกษำหรือค ำ 
สั่งถึงที่สุดแล้ว     

2.3 ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถำบันพระมหำกษัตริย์     

2.4 ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยของรัฐบำล     

2.5 ข้อร้องเรียนที่องค์กรอิสระได้ด ำเนินกำรตรวจสอบพิจำรณำวินิจฉัยและได้มีข้อสรุปผลกำร
พิจำรณำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  
(ป.ป.ช.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ  (ป.ป.ท.) ส ำนักงำนป้องกันและ
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ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ( ป.ป.ง. ) เป็นต้น นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ดังข้ำงต้นแล้วให้อยู่ในดุลยพินิจโดยชอบ
ธรรมของผู้บังคับบัญชำว่ำจะรับเรื่องไว้พิจำรณำหรือไม่ โดยพิจำรณำเป็นเรื่องเฉพำะกรณี 

 

2.5 กำรพิจำรณำในกำรก ำหนดชั้นควำมลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส      

กำรพิจำรณำข้อร้องเรียนในกำรก ำหนดชั้นควำมลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนนั้นจะต้องปฏิบัติตำม
ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. 2544 และหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี     
ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรร้องเรียน 
กล่ำวโทษข้ำรำชกำร และกำรสอบสวนเรื่องรำวร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระท ำผิดวินัย ดังนั้น  กำรส่ง
เรื่องให้หน่วยงำนพิจำรณำนั้น ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอำจจะได้รับควำมเดือดร้อน เช่น    

1. กรณีมีกำรระบุชื่อผู้ถูกกล่ำวหำ จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ำยผู้ร้องและผู้ถูกกล่ำวหำเนื่องจำกเรื่องยังไม
ได้ผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง และอำจเป็นกำรกลั่นแกล้งกล่ำวหำให้ได้รับควำมเดือดร้อนและ
เสียหำยได้     

2. เรื่องท่ีเกี่ยวกับควำมมั่นคงของชำติ    

3. กรณีผู้ร้องเรียนระบุในค ำร้องขอให้ปกปิดหรือดไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหน่วยงำนต้อง
ไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนให้หน่วยงำนผู้ถูกร้องทรำบ เนื่องจำกผู้ร้องอำจจะได้รับควำมเดือดร้อนตำมเหตุแห่ง
กำรร้องเรียนนั้นๆ   

 2.๖ ค ำจ ำกัดควำม   

 ส่วนรำชกำร  หมำยถึง ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  และ
หน่วยงำนอื่นของรัฐที่อยู่ในก ำกับของรำชกำร และรัฐวิสำหกิจ   

 ผู้บริหำร  หมำยถึง ผู้ที่มีอ ำนำจลงนำมหรือสั่งกำรในข้ันตอนต่ำงๆ เพ่ือให้เรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบได้รับกำรแก้ไขเป็นที่ยุติตลอดจน
พิจำรณำพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

ผู้รับบริกำร  หมำยถึง ผู้รับบริกำรจำกภำคประชำสังคม ได้แก่ ประชำชนทั่วไป ผู้น ำชุมชน  และ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน และชมรมต่ำงๆ เป็นต้น  

หน่วยงำนอ่ืน ได้แก่ หน่วยงำนภำยนอกส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอและองค์กรภำคเอกชน    

ผู้ร้องเรียน หมำยถึง ผู้ร้องเรียนในประเด็นกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ                                         
ก ำหนด    

หน่วยรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
หมำยถึง ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ 
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เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  หมำยถึง เรื่องร้องเรียนกล่ำวหำว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ได้แก่ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ลูกจ้ำงชั่วครำว กระท ำกำรแสวงหำ
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติกำร
อย่ำงใดในต ำแหน่ง หรือหน้ำที่หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหรือหน้ำที่อันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค ำสั่ง อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  ซึ่งมุ่งหมำยจะควบคุมดูแลกำรรับ กำรเก็บรักษำ กำรใช้เงิน หรือทรัพย์สิน
ของส่วนรำชกำร ไม่ว่ำกำรปฏิบัติ หรือและเว้นกำรปฏิบัตินั้นเป็นกำรทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตำม และให้หมำย
รวมถึงกำรประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงในหน้ำที่ดังกล่ำวด้วย 

กำรด ำเนินกำร หมำยถึง กำรที่หน่วยงำนที่รับผิดชอบมีกระบวนกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบตั้งแต่ต้นจนถึงได้ข้อสรุป  เช่น กำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง กำรลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สืบสวน และรำยงำนผู้บริหำรพิจำรณำผลกำรสืบสวน กำรลงโทษ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด    

กำรตอบสนอง หมำยถึง กำรที่หน่วยรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรปฏิบัติ หรือ
ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ ได้ให้ข้อมูลกำรด ำเนินกำรเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้กับผู้รับบริกำร  ภำยใน 
15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สำมำรถติดต่อ ถึงผู้
ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ตำมมำตรำ 37 และมำตรำ 41 “ในกรณีที่ส่วนรำชกำรได้รับค ำร้องเรียน เสนอแนะ หรือควำมคิดเห็น 
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติรำชกำร อุปสรรค ควำมยุ่งยำก หรือปัญหำอ่ืนใดจำกบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสำระตำม
สมควร ให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้นจะต้องพิจำรณำด ำเนินกำรให้ลุล่วงไป....” ระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย กำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ       
ที่ 69/2557 ลงวันที่  18 มิถุนำยน พ.ศ. 2557  

 บัตรสนเท่ห ์หมำยถึง กำรเขียนเปิดโปง ประจำน กำรว่ำกล่ำวให้ร้ำยร้องเรียนกล่ำวหำผู้อ่ืน  ให้ได้รับ
ควำมเสียหำย หรือเป็นลักษณะจดหมำยฟ้องหรือกล่ำวโทษผู้อื่นที่ระบุหลักฐำนกรณีแวดล้อมปรำกฏ ชัดแจ้ง  
ชี้พยำนบุคคลแน่นอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำว่ำมีเหตุผลหรือพฤติกำรณ์เชื่อมโยงพอที่จะเชื่อ
ในเบื้องต้นได้หรือไม่เพียงใดว่ำข้อกล่ำวหำควรจะเป็นเช่นนั้น 
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บทที่ 3 

 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

1. ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ รับเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวกับ
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบจำกช่องทำงที่ก ำหนด (ตำมระบุในขอบเขต)     

    2. ผู้รับผิดชอบงำนเรื่องร้องเรียนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุด
ทะเบียน     

3. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน คัดกรองเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่
อยู่ในอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ วิเครำะห์และสรุปเนื้อหำประเด็นกำร
ร้องเรียนที่ได้รับ    

  4. หัวหน้ำส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ พิจำรณำควำมเห็นเบื้องต้น ตำมข้อ 3.  

 5. ส่งงำนนิติกำรสสจ.รับเรื่องร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้ำหน้ำที่รัฐในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคที่อยู่ในอ ำนำจ
ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

5. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ บันทึกในระบบของศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ หลังเสร็จสิ้นกระบวนกำรทั้งหมด  
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              ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

          ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ                       

ประชาชนมาติดต่อราชการ/ร้องเรียน ร้องทุกข์
ด้วยตนเอง,โทรศัพท์ 053-5๐๑๗๐๒ ,ทางไปรษณีย์, 
เว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
www.lamphunhealth.go.th เมนู ร้องเรียนแจ้งเบำะแส
กำรทุจริต    ,ศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอ 

                                                                                                       

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอบ้ำนธิ รับเรื่อง เสนอผู้บังคับบัญชา  

1   

ผู้รับผิดชอบงำนเรื่องร้องเรียนส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอบ้ำนธิ ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดทะเบียน    

 

ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน คัดกรองเรื่องร้องเรียน 

               รายงานผู้บังคับบัญชา 

 

รายงานสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิเพ่ือพิจำรณำ
ควำมเห็นเบื้องต้น 

 

ส่งงำนนิติกำรสสจ.รับเรื่องร้องเรียนเข้ำสู่                
กระบวนกำรร้องเรียน 

       

       

 

 

หลังเสร็จสิ้นกระบวนกำรทั้งหมดผู้รับผิดชอบเรื่อง
ร้องเรียนบันทึกในระบบของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ 
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บทที่ 4. 

กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

4.1  กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง  

1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 51 (2) บัญญัติให้บุคคล
ย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์ต่อหน่วยงำนของรัฐและได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำโดยเร็ว  

2. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มำตรำ 37 และมำตรำ 41  

3. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 (กรณีข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ)  

4. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540  

5. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  6. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

7. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. 2544  

8. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 

  9. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 
ธันวำคม 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำร และ
กำรสอบสวนเรื่องรำวร้องเรียน กล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระท ำผิดวินัย  

10. ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ. 
2557 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  

11. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบรำชกำร 

4.2 กำรจัดเก็บเอกสำร  

  

ชื่อเอกสำร สถำนที่เก็บ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
คู่มือกำรปฏิบัติงำน
กำรรับเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

-ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
บ้ำนธิ 
-www.lamphunhealth.go.th  
 

       1 ป ี ด ำรงค์เดช 
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  4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้ำถึง  บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ และบุคคลภำยนอก 

4.4 ระบบกำรติดตำมและประเมินผล   

4.4.1 ระดับควำมส ำเร็จของเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ได้รับแก้ไขปัญหำ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561   

4.4.2 จ ำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่รำยงำนในระบบบันทึกข้อมูลกำร
รำยงำน ผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบรำยงำนผลด ำเนินกำร กรณีข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท ำ
กำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ   

4.4.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ 

 

 


