
 

 

คู่มือปฏิบัตงิานการรับเรื่องร้องเรยีน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

         ปจจุบันการบริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากมีการพัฒนาคุณภาพ

อยางตอเนื่องในทุกมิติ และในการพัฒนาคุณภาพนี้จำเปนจะตองรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 

ผู รับบ ริการ ผู ใหบ ริการทั้ งทางตรงและทางออม รวมถึงตองปฏิ บัติตามกฎหมายและ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางสุขภาพทางขอมูลขาวสาร และความโปรงใส การ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอีกดวย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากจึงตระหนักเห็น

ความสำคัญของการรองเรียนจากบุคคลภายนอก องคกร เอกชน หรือหนวยงานภาครัฐจึงไดจัดทำ

คูมือการบริหารจัดการขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่ขึ้นมาใช คูมือนี้จึงเปนแนวทางใหเจาหนาที่ไดมีชองทางในการรับเร่ืองรองเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเปนประโยชนและหาแนวทางแกไขตอไป 

 

                             กลุมงานนิติการและตรวจสอบภายใน 
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บทที่ 1 บทนำ 

 

คูมือปฏิบัติงานการรับเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหการจัดการขอรองเรียนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากมีประสิทธิภาพ  

2. เพื่อสามารถดำเนินการจัดการขอรองเรียนไดอยางเปนระบบ  

3. เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน  

4. เพื่อจัดเก็บขอมูลความรูเกี่ยวกับแนวทาง ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ  

 

ขอบเขต  

การจัดทำมาตรฐานการจัดการเร่ืองรองเรียน เร่ิมตั้งแตขั้นตอนการรับขอรองเรียนจาก

ผูรับบริการหรือหนวยงานที่สงขอรองเรียนมาใหกลุมงานนิติการและตรวจสอบภายใน ตรวจสอบ

วิเคราะหขอรองเรียน เพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ การสงขอรองเรียนให

หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบขอมูลเท็จจริง การติดตามประเมินผล เพ่ือปองกันผลกระทบการ

จัดการขอรองเรียน การรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง และการยุติเร่ืองรองเรียน  

 

บทที่ 2 การรองเรียน 

 

คำจำกัดความ 

                 ผูบริหาร หมายถึง ผูมีอำนาจลงนามหรือส่ังการในขั้นตอนตางๆ เพ่ือใหการ

รองเรียนหรือการแจงเบาะแสดานการทุจริตและพระพฤติมิชอบไดรับการแกไขหรือเปนที่ยุติ 

        ผูรับบริการ หมายถึง ผูรองเรียนหรือผูมาปรึกษาหรือผูมีสวนไดเสีย รวมถึงสวน

ราชการหรือองคกรเอกชนที่สงขอรองเรียน  

                 เร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เร่ืองรองเรียนการ

ดำเนินงานเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบของหนวยงาน โดยมีผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ในหนวยงาน รวมถึงมีผูใชบริการหรือผูมีสวนได     

สวนเสียย่ืนเร่ืองรองเรียนตอหนวยงานอื่นและสงตอมายังหนวยงานผูเขารับการประเมิน

ดำเนินการ เร่ืองรองเรียนทั่วไป  



                 การรองเรียนหรือการแจงเบาะแส หมายถึง การรองเรียนหรือแจงเบาะแสดาน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด 

        ผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทำอันมิชอบดานการทุจริต

คอรรัปชั่นมีสิทธิเสนอคำรองเรียนหรือแจงเบาะแสได 

                 การตอบสนองตอเร่ืองรองเรียน หมายถึง ระบบการตอบสนองหรือรายงานผล  

การดำเนินงานเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนใหผูรองเรียนทราบที่เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีกรบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตร 38 โดยกำหนดระยะเวลา

การตอบสนองหรือการแจงผลการพิจารณาเร่ืองรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ

เจาหนาที่ภายในหนวยงาน หรือเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบใหผูรองเรียน

ทราบภายใน 15 วัน  

                   การติดตามประเมินผล หมายถึง สรุปผลการดำเนินงานเร่ืองรองเรียนทั่วไป และ

เร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีการวิเคราะหปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข 

รายงานตอผูบังคับบัญชา 

                    

ชองทางการรับเร่ืองรองเรียน         

                 คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและพระพฤติมิชอบ

สำหรับเจาหนาที่หรือบุคลากรผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเร่ืองรองเรียน โดยผานชองทาง

ดังตอไปนี้ 

 1. ตูไปรษณีย สงมาที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ตำบลไมงาม อำเภอเมือง

ตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย 63000 ไดแก หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน) และบัตร

สนเทห (ไมลงชื่อผูรองเรียน) 

  2. เขามารองเรียนหรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 

  3. เขามารองเรียนผานทางตูแสดงความคิดเห็น 

  4. โทรศัพท 055-518109 ตอ 308 

 

 

 

 



บทที่ 3 หลักเกณฑในการรับเร่ืองรองเรียน 

หลักเกณฑในการรับเร่ืองรองเรียนหรือแจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. ใชถอยคำหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย 

1.1 ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียนหรือแจงเบาะแสชัดเจน 

1.2 วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียนหรือแจงเบาะแส 

  1.3 ขอเท็จจริงหรือพฤติการณของเร่ืองรองเรียนหรือแจงเบาะแส ปรากฏอยาง

ชัดเจนวามีมูลขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่ หนวยงานชัดเจน

เพียงพอที่สามารถกำเนินการสืบสวนหรือสอบสวนได 

  1.4 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถามี) 

2. ขอรองเรียนหรือแจงเบาะแสตองเปนเร่ืองที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาว

ที่เสียหายตอบุคคลอื่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. เปนเร่ืองที่ผูรองเรียนหรือแจงเบาะแสไดรับความไมชอบธรรมอันเนื่องมาจากการ

ปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของเจาหนาที่หนวยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

4. เร่ืองรองเรียนหรือแจงเบาะแสที่มีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหา

ขอมูลเพ่ิมเติมไดในการดำเนินการตรวจสอบหาขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเร่ืองหรือ

รับทราบเปนขอมูล และเก็บเปนฐานขอมูล 

 5. เร่ืองที่ไมถือเปนคำรองเรียน ดังนี้ 

                   5.1 คำรองเรียนหรือแจงเบาะแสที่เปนบัตรสนเทห เวนแต บัตรสนเทหระบุ

หลักฐานพยานแวดลอมและเพียงพอที่จะทำการสืบสวนสอบสวนตอไปได ซึ่งเปนไปตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อ 22 ธันวาคม 2551 จึงจะรับพิจารณาไวเปนการเฉพาะเร่ือง 

                   5.2 คำรองเรียนหรือแจงเบาะแสที่เขาสูระบวนการยุติธรรมแลวหรือเปนเร่ืองที่

ศาลไดมีคำพิพากษาหรือคำส่ังถึงที่สุดแลว 

                   5.3 คำรองเรียนหรือแจงเบาะแสที่อยูในอำนาจหนาที่ของหนวยงานที่มีหนาที่

รับผิดชอบโดยตรง หรือองคกรอิสระที่กฎหมายกำหนดไวเปนการเฉพาะ 

          5.4 คำรองเรียนหรือแจงเบาะแสที่เกิดการโตแยงสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคล

ดวยกัน นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไว

พิจารณาหรือไมเปนเร่ืองเฉพาะกรณี 

 



บทที่ 4 ข้ันตอนการปฏิบตัิงาน 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. นิติกร กลุมงานนิติการและตรวจสอบภายใน รับเร่ืองรองเรียนหรือแจงเบาะแสดานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการรองเรียนตางๆ และดำเนินการรายงานผูบังคับบัญชา

ทราบหรือพิจารณา กรณีที่ผูรองเรียนมารองเรียนดวยตนเองโดยมิไดทำเปนหนังสือหรือกรณี

รองเรียนทางโทรศัพทใหทำการบันทึกขอรองเรียนตามแบบฟอรมหนังสือรองเรียน 

2. นิติกร กลุมงานนิติการและตรวจสอบภายใน ดำเนินการสืบสวนหรือสอบสวน และแจง

ขั้นตอนการดำเนินการในเบ้ืองตนใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน (กรณีระบุชื่อ ที่อยูไวชัดเจน) 

3. รายงานผลการดำเนินการใหผูบังคับบัญชาทราบ 

4. รายงานผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบ (กรณีระบุชื่อ ที่อยูไวชัดเจน) 

5. นิติกร กลุมงานนิติการและตรวจสอบภายในจัดทำรายงานสรุปผลดำเนินการเร่ือง

รองเรียนเสนอใหผูบังคับบัญชาทราบ (รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมหนังสือรองเรียนหรือแจงเบาะแส ดานการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

เขียนที่............................................................ 

วันที่........เดือน........................พ.ศ................. 

เร่ือง รองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เรียน นายแพทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................อายุ...........ป 

อยูบานเลขที่...........................หมูที่.................ตำบล............................อำเภอ.................................. 

จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย......................................เบอรโทรศัพท...................................... 

  ขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ......................................................... 

สังกัด.........................................................................วามีพฤติการณ................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการตอไป 

                                              (ลงชื่อ).........................................ผูรองเรียน/รองทุกข 

                            (..………………………………..) 

 

 

 

 



ผังกระบวนการในการรับเร่ืองรองเรียนหรือแจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชองทางการรับเรื่องรองเรียน 

ตูไ้ปรษณีย ์ ติดต่อดว้ยตนเอง/ตูร้บัแสดงความคดิเห็น โทรศพัท ์ อ่ืนๆ 

กลุมงานนิติการและตรวจสอบภายใน 

รายงานผูบังคับบัญชาทราบหรือพิจารณา 

งานนิติการตรวจสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตน (7วันทำการ) 

กรณีมมีูลการทุจรติและประพฤตมิชิอบ กรณไีมมมีูลการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

เสนอผูบังคับบัญชาทราบ (1 วันทำการ) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสอบสวน (3 วันทำการ) 

ดำเนินการสอบสวนขอเท็จจริง (30 วันทำการ) 

กรณีมมีูลการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 

 

กรณไีมมมีูลการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 

เสนอผูบังคับบัญชาและดำเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

แจงผลการตรวจสอบหรือความคืบหนาของการดำเนินการใหผู

รองทราบ (ภายใน 15 วันนับจากไดรับเรื่องรองเรียน) 


