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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา          

คํานํา 

  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้ให้ความสําคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐรวมทั้ง
นโยบายและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้วิสัยทัศน์  
กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต โดยมุ่งหมายให้การบริหารงานและการดําเนินงานของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา มีความเป็นเลิศ 
ด้วยระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ในการดําเนินงานรวมท้ังเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
  คู่มือและกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาฉบับน้ี จึงจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งน้ี การจัดการเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ร้องเรียนจําเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
        กลุ่มงานนิติการ 
        สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1หลกัการและเหตผุล 

  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหน่ึงในนโยบาย
สําคัญของประเทศ โดยถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และรัฐบาลได้
กําหนดให้อยู่ในยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่ง
กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักและให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าว โดยได้มีนโยบายและมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้วิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด 
ร่วมต้านทุจริต โดยมุ่งหมายให้การบริหารงานและการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาและ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา มีความเป็นเลิศด้วยระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ในการ
ดําเนินงานรวมท้ังเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ในฐานะหน่วยงานของรัฐ มีอํานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในพ้ืนที่จังหวัด ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับงาน
สาธารณสุขในเขตพ้ืนที่จังหวัด กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข
ในพ้ืนที่จังหวัด ตลอดทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  นอกจากน้ี ยังมีหน้าที่สําคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเร่ืองร้องเรียน ประสาน ติดตาม
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ซึ่งมี 3ช่องทาง ประกอบด้วย ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนโดยตรง ณ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ช่องทางท่ี 2 ร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ ช่องทางท่ี 3 ร้องเรียน
ผ่านทางเว็บไซต์”สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา “http://www.pngo.moph.go.th/pna/” 

  ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานน้ัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาได้จัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตแล ะประพฤติมิชอบฉบับน้ีขึ้น   โดยให้
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ  .ศ  . 2546 มาตรา 
38 ที่กําหนดว่า  ”เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการ

ด้วยกันเก่ียวกับงานที่อยู่ในอ ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการน้ัน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการน้ันที่จะต้องตอบ
คําถามหรือแจ้งการดําเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ตามมาตรา 37และ 
มาตรา 41ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคําร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการ 
อุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการน้ันจะต้องพิจารณาดําเนินการให้ลุล่วงไป  ....  “ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ พ.ศ.2552 และคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
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 อํานาจหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จําเป็นต้อง
ดําเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้การจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์ร้องเรียน แจ้ง
เบาะแสมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่น ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนเป็นสําคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ คือ การป้องกัน การ
ส่งเสริม การรักษา และการฟ้ืนฟู บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่าง
สูงสุดและย่ังยืนต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือให้บุคลากรผู้เก่ียวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนําไปเป็นกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  /แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน  /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
  3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทํางานเป็นมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือ
ผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุง
กระบวนการในการปฏิบัติงาน 
  4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน  /แจ้งเบาะแส ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 5 
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บทที่ 2 

ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน /แจ้งเบาะแสดา้นการทจุริตและประพฤติมิชอบ  

2.1 หน่วยงาน/กลุ่มงานผู้รบัผดิชอบ 

 

 

                                สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพงังา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงาน/ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานในสังกัดระดับ    

จังหวัด/อําเภอ 

กลุ่มงานนติกิาร 
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 2.๒ ขอบเขต 

  ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานดําเนินงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  /แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  /แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โดยผ่านทาง
ช่องทาง 3ช่องทาง ดังต่อไปน้ี 
  1 ร้องเรียนโดยตรง ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา/หน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพังงา 
  2 ร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ  

3 ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์”สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  
    http://www.pngo.moph.go.th/pna/ 

 

 2.3 บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา ช้ีแจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์
  2. ดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  3. รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย   

2.4คําจํากดัความ 

   ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกํากับของราชการ ฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐวิสาหกิจ 

   ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอํานาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้เรื่องร้องเรียน  /แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการแก้ไขและ /หรือเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนาระบบ

ร้องเรียนแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนและจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างในส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข การบรรจุแต่งต้ังข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
ข้อเสนอแนะ และ /หรือข้อคิดเห็นต่างๆ  

   การร้องร้องเรียน  /แจ้งเบาะแส  หมายถึง การร้องเรียน  /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือดำเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ผ่านช่องทาง 2 ทาง อันได้แก่3ช่องทาง ประกอบด้วย 
ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนโดยตรง ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาหนังสือร้องเรียน  )ลงช่ือผู้ร้องเรียน (  - บัตร
สนเท่ห์ )ไม่ลงช่ือผู้ร้องเรียน ( ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนผ่านทาง
เว็บไซต์”สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  http://www.pngo.moph.go.th/pna/ 

   ทุจริต หมายถึง แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
(ที่มา  :ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) ) 
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   ทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่ง หรือละเว้นการ
ปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อ่ืนเช่ือว่า มีตําแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่น้ัน
หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน (ที่มา  :

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ . 2542 มาตรา 4) 
   ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน 

   เรื่องร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึงเรื่องร้องเรียนการดําเนินงานเก่ียวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยมีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมถึงมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียย่ืนเร่ืองร้องเรียนต่อหน่วยงานอ่ืน และได้     
ส่งต่อมายังหน่วยงานผู้เข้ารับประเมินดําเนินการ  

   ผู้ร้องเรียน  /แจ้งเบาะแส  หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทําอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน มี
สิทธิเสนอคําร้องเรียน /แจ้งเบาะแสต่อส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้  

   ผู้รับเรื่องร้องเรียน  /แจ้งเบาะแส  หมายถึง หน่วยงานหรือกลุ่มงานที่มีหน้าที่ในการจัดการ
แก้ไขกับเรื่องร้องเรียน /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบน้ันๆ  

  

2.5 ประเภทเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เปน็รปูธรรม 

1  (การบริหาร
จัดการ 

การที่สวนราชการดําเนินการด้านการบริหาร
จัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สั ง ค ม  ภ า ร ะ ต่ อ ป ร ะ ช า ช น  คุ ณ ภ า พ 
วัตถุประสงค์ที่จะดําเนินการ และประโยชน์
ระยะยาวของราชการที่จะได้รับประกอบกัน 

1   .การบริหารทั่ ว ไป  และงบประมาณ
ร้องเรียนโดยกล่าวหาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีพฤติกรรมส่อในทางไม่สุจริต
หลายประการ 
2   .การบริหารงานพัสดุ  ร้อง เรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมี
พฤติกรรมส่อในทางไม่โปร่งใสหลายประการ 
3   .การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดย
ก ล่ า วหาว่ า ผู้ บ ริ ห า ร  และ ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
ดําเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเล่ือน
ตําแหน่งการพิจารณาความดีความชอบและ
การแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม 

2 ( วินัยข้าราชการ  กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์ขึ้นมาเป็น
กรอบควบคุมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ และ
กํ า หนดแบบแผนค ว า มป ร ะพฤ ติ ข อ ง
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย
กําหนดให้ข้าราชการวางตัวให้ถูกต้อง และ
เหมาะสมตาม พ  .ร .บ  .ระเบียบข้าราชก ารพล
เรือน พ  .ศ  . 2551 และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการกําหนดไว้ 

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบญัญัติว่าด้วย
วินัยข้าราชการตามที่กฎหมายกําหนดฯลฯ 
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ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เปน็รปูธรรม 

3  (ค่าตอบแทน  การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์ เพื่อการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ และ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือ
ต่างหน่วยบริการท้ังในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการไปในทางมิชอบหรือมีการทุจริต 

1  .การเบิกจ่ายเงิน พตส.  
2  .ค่าตอบแทนไม่ทาเวชปฏิบัติ  
3  .ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
4 .ค่าตอบแทน อสม. 
5  .ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิาน
ในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการฯลฯ 

4  (ขัดแยง้กับ
เจ้าหน้าที่/ หน่วยงาน
ของรัฐ 

การที่ผู้ร้องเรยีนหรือผู้เสียหายของหน่วยงาน 
ร้องเรียนเจ้าหนา้ที่หรอืหน่วยงานเกี่ยวกับการ
กระทําการใดๆที่มีผลก่อให้เกดิความเสียหาย
อย่างอย่างหน่ึง ต่อผู้ร้องเรยีน 

ปฏิบัติการใดทีส่่อไปในทางทุจริต ประพฤติ มิ
ชอบ 

   2.6 หลักเกณฑ์การรบัเรื่องร้องเรียนการทุจรติประพฤติมิชอบ 
 2.6.1 ใช้ถ้อยคําหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 

   1) ช่ือ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน /แจ้งเบาะแสชัดเจน  
   2) วัน เดือน ปีของหนังสือร้องเรียน /แจ้งเบาะแส  
   3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเร่ืองที่ร้องเรียน  /แจ้งเบาะแส  ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล

ข้อเท็จจริง หรือช้ีช่องทางแจ้งเบาะแส เก่ียวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่  /หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ดำเนินการสืบสวน /สอบสวนได้  

   4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล )ถ้ามี(  
  2.6.2 ข้อร้องเรียน  /แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่

เสียหายต่อบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
  2.6.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน  /แจ้งเบาะแส  ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติ

หน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  2.6.4เรื่องร้องเรียน  /แจ้งเบาะแสท่ีมีข้อมูลไม่ครบถ้วน  ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูล

เพ่ิมเติมได้ในการด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล 
และเก็บเป็นฐานข้อมูล 

  2.6.5ไม่เป็นคําร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปน้ี 
   1) คําร้องเรียน  /แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์  เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยานแวดล้อมชัดเจน 

และเพียงพอที่จะทำการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้
พิจารณาเป็นการเฉพาะเร่ือง 

    2) คําร้องเรียน  /แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว  หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค ำพิพากษาหรือ
คําสั่งที่สุดแล้ว 

    3) เรื่องร้องเรียน /แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ
องค์กรอิสระที่กฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คําร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ดําเนินการหรือดําเนินการแล้ว
ยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา    

   4) คําร้องเรียน  /แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน นอกเหนือจาก
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเร่ืองเฉพาะกรณี 
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บทที่ 3  
 

การปฏบิตังิาน 
 

3.1 ผังกระบวนการ 
 3.1.1 กระบวนการเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา รับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ๓ ช่องทางท่ีกําหนด 

(2) กลุ่มงานนิติการ 
-ลงทะเบียนคุม 
-รายงานข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
-คัดแยก/วิเคราะห์เนื้อหาของเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตฯ และทําหนังสือไปยังกลุ่มงาน/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กลุ่มงาน/ฝ่ายที่เก่ียวข้อง หน่วยงานในสังกัดระดับจังหวัด/อําเภอ 

ดําเนินการสืบสวน/สอบสวน 

มีมูล (ดําเนินการ) ไม่มีมูล 

ทางแพ่ง ทางอาญา ทางปกครอง ทางวินัย 

กรณีกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง กรณีกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ลงโทษทางวินัย 

 รายงานผลการดําเนินงานเสนอผู้บังคบับัญชา 

ยุติเร่ือง 

แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียน / หน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบ 
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  3.1.2ผังระยะเวลาในการดําเนินการเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเร่ืองร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

ลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน 

วิเคราะห์เร่ืองร้องเรียน 

เสนอข้อมูล / ข้อเท็จจริงผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

แจ้งการดําเนินการขั้นตอนแก่ผู้ร้องเรียน 

ดําเนินการสืบสวน / สอบสวนข้อเท็จจริง 

ประเด็นการสอบสวนไม่ซับซ้อน ประเด็นการสอบสวนซับซ้อน 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

สรุปข้อเท็จจริงและความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา 

แจ้งผล 

ส้ินสุด 

10นาที 

 3 วัน 

 3 วัน 

 7 วัน 

 15 วัน  60 วัน 

 7 วัน 
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  3.1.3 ผังขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีอํานาจออกคําส่ังแต่งต้ัง 

แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมคําส่ังแต่งต้ังกรรมการให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบ 

คัดค้านกรรมการ ไม่คัดค้านกรรมการ 

ดําเนินการสอบสวน/รวบรวมพยานหลักฐาน 

แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
ดําเนินการสอบสวน / รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จ 

ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหา 

ประชมุกรรมการพิจารณาลงมติ 

ทํารายงานเสนอผู้ออกคําสัง่ กรณีร้ายแรง อกพ.จงัหวดัมีมติ 

ออกคําส่ัง 

แจ้งหน่วยงาน/     
แจ้งเจ้าตัว 

โดยเร็ว/ส่งไปรษณีย์ภายใน 7 วัน พิจารณาคําคัดค้านภายใน 15 วัน 

๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบ 

7 วัน 

ระยะเวลาเร่งรัดไม่เกิน 120 วัน 
ขยายได้ตามความจําเป็นคร้ังละ 
ไม่เกิน 60 วัน  
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  3.๒ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน 
   1. เริ่มจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา รับเรื่องร้องเรียน /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต

และประพฤติชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ๓ช่องทาง ดังต่อไปน้ี 
   ๑.1ร้องเรียนโดยตรง ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  

    - หนังสือร้องเรียน )ลงช่ือผู้ร้องเรียน(  
    - บัตรสนเท่ห์ )ไม่ลงช่ือผู้ร้องเรียน(  
      1.2 ร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ 

      1.3 ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์”สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา  
    http://www.pngo.moph.go.th/pna/ 

  2. กลุ่มงานนิติการดําเนินการลงทะเบียนคุม 

  3. กลุ่มงานนิติการดําเนินการคัดแยกวิเคราะห์เน้ือหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตฯ เพ่ือสรุปความเห็นให้นายแพทย์สาธารณสุขพิจารณาลงนาม 

  4. จัดทําหนังสือส่งไปยังกลุ่มงานหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจะได้ดําเนินการตรวจสอบ 
สืบสวน/สอบสวน 
  5. กลุ่มงานหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สรุปรายงานผลการดําเนินงาน เสนอมายังสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพังงา 
  6. กลุ่มงานนิติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ดําเนินการสรุปข้อเท็จจริงและเสนอ
ความเห็นไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา และแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และผู้ร้องเรียนทราบ 

  7. กลุ่มงานนิติการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาจัดเก็บเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สํานัก

 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กงานสาธารณ

3.3ตัว
  
 1

สุขจังหวัดพังง

วอย่างชอ่งทา
 
1. ร้องเรียนโด

งา   

างการร้องเรีย

ดยตรงที่สาํนั

  

ยน 

กังานสาธารณ

  

ณสุขจังหวัดพ

  

พงังา  

  

  

  

  

11 
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  2. ร้องเรียนผา่นช่องทางเว็บไซตส์ํานกังานสาธารณสุขจังหวัดพงังา          

   http://www.pngo.moph.go.th/pna/  
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3. ร้องเรียนผา่นโทรศพัท์มือถือ 
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                                              บทที่ 4 
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
 

 4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 59 บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทุกข์

และได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว 
  2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ  .ศ  . 2546 มาตรา 38 

 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ . 2551 (กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ) 
  4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ . 2546  
  5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ .ศ .๒๕๔๘  
  6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ . 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ .ศ . 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ .ศ . 2537 (กรณีลูกจ้างประจํา) 
  9. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ .ศ . 2544  
  10. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ .ศ . 2547 (กรณีพนักงานราชการ) 
  11. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ .ศ . 2552  
  12. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ  .ศ  . 2556 (กรณีพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข) 
  13. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระทําผิดวินัย 

 
4.2 การจัดเก็บเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

คู่มือและกรอบแนวทาง
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
เกี่ ย วกั บการ รับ เ ร่ื อ ง 
ร้องเรียนการทุจริตและ
ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ  
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพังงา 
 
 
 

กลุ่มงานนิติการ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพังงา 

ก ลุ่ ม ง า น นิ ติ ก า ร 
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพังงา 

1 ปี 
(ปรับปรุงแก้ไข) 

 

http://www.pngo.moph.go.th/pna/ 
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บทที่ 5 
 

ภาคผนวก 
 

5.1 สญัลกัษณท์ีใ่ช้ในการจัดทาํ work flow 
 
 

สญัลักษณ ์ คําอธบิาย 

 
 
 
 

 
จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 
 

 
กิจกรรม และการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 
การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเหน็การ
อนุมัติ เป็นต้น 

 
 
 
 

 
แสดงถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมและการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

           
 


