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คํานํา 

             ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำดวยกำรจัดกำรเรื่องรำวรองทุกข พ.ศ. 2552 ได วำงหลักเกณฑ มำตรฐำนใน
กำรด ำเนินกำรเรื่องรำวรองทุกข ใหทุกสวนรำชกำรมีหลักปฏิบัติ ในกำรด ำเนินกำรเรื่องรำวรองทุกขเปนแบบแผนและ
ทิศทำงเดียวกัน เวนแตกำรจัดกำรเรื่องรำวรองทุกขที่ตองด ำเนินกำรตำมขั้นตอนหรือกระบวนกำรทำงกฎหมำยอ่ืน  
ในป พ.ศ. 2557 นี้ ส ำนักนำยกรัฐมนตรีไดจัดท ำนโยบำยและแผนยุทธศำสตรกำรจัดกำรเรื่องรำวรองทุกข เพ่ือเปน 
กรอบแนวทำงในกำรพัฒ นำกำรจัดกำรเรื่องรำวรองทุกขใหเปนไปอยำงมีประสิทธิภำพ สอดคลองกับแผนบริหำร 
รำชกำรแผนดิน ตั้งอยูบนพ้ืนฐำนของหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) เพ่ือสนองตอบควำมตองกำร 
ของประชำชน เกิดประสิทธิผลคุมคำ โปรงใส และเกิดควำมเปนธรรม ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ในฐำนะหนวยงำน 
ในกำรใหบริกำรดูแลสุขภำพของประชำชนโดยรวมในดำนกำรสงเสริมสุขภำพ กำรรักษำพยำบำล กำรปองกันโรค และ
กำรฟนฟูสภำพรำงกำย จ ำเปนที่เจำหนำที่ของรัฐจะตองอ ำนวยควำมสะดวกใหแกประชำชน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
โพธิ์ไทร จึงมีภำรกิจส ำคัญในกำรเปนศูนยกลำงกำรประสำนกำรแกไขปญหำตำมขอรองทุกข/รองเรียนของ ประชำชน 
เพ่ือหำแนวทำงแกไขหรือน ำเสนอผูบริหำรพิจำรณำสั่งกำร ฯลฯ นอกจำกนี้ ยังใหควำมส ำคัญกับกระบวนกำรและ 
บุคลำกรที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรื่องรำวรองทุกข ดวยกำรจัดท ำและก ำหนดมำตรฐำนกำร ปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 
สำมำรถตรวจสอบได ลดขั้นตอนที่ไมจ ำเปน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง หวังเปนอยำงยิ่งวำคูมือ 
กำรปฏิบัติงำนกระบวนกำร จัดกำรเรื่องรำวเรื่องรองทุกข/รองเรียน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโพธิ์ไทร นี้ 
จะเปนประโยชนส ำหรับหนวยงำนและบุคลำกร ผูปฏิบัติงำนที่จะน ำไปเปนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำร 
เรื่องรำวรองทุกข/รองเรียน และสรำงคุณคำใหแกผูมีสวนไดเสียอยำงมีคณภำพ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง 
7 มกรำคม 2565 
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กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวของ 
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1.1 หลักกำรและเหตุผล 
               ภำยใตควำมเปลี่ยนแปลงอยำงรวดเร็วของสังคมไทย มีประชำชนบำงสวนไดรับผลกระทบและ 
ประสบปญหำที่หลำกหลำย จนกลำยเปนปญหำควำมเดือดรอนของประชำชน ซึ่งนับวันยิ่งมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้น 
สงผลใหประชำชนตองพ่ึงพำสวนรำชกำรเพ่ือคลี่คลำยปญหำ โดยกำรรองทุกข/รองเรียนไปยังสวนรำชกำร ตำงๆ 
ที่มีอยูเรื่องรำวรองทุกขเปน สิ่งสะทอนปญหำของประชำชนที่ บงบอกควำมรูสึก และควำมคำดหวังของ 
ประชำชนที่ มีตอกำรด ำเนิ น กำรตำมภำรกิจ ของสวนรำชกำรในฐำนะหนวยงำนผูใชอ ำนำจฝำยบริหำรตำม 
ระบอบประชำธิปไตย ในกำรบรรเทำเยียวยำควำมเดือดรอนของประชำชน รัฐบำลไดใหควำมส ำคัญกับนโยบำย 
กำรบริหำรงำนภำครัฐ โดยใชหลักธรรมำภิบำลที่สงเสริมใหภำคประชำชนเขำมำมีสวนรวม โดยเฉพำะอยำงยิ่ง 
กำรเปดโอกำสใหประชำชนสำมำรถเสนอเรื่องรำวรองทุกข แจงเบำะแส เสนอขอคิดเห็น ค ำติชม ไดสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย ทั้งนี้ ภำครัฐมีหนำที่ตองด ำเนินกำรชวยเหลือประชำชนผูเดือดรอนใหเปนไปดวยควำม 
เสมอภำค โปรงใส และเปนธรรม กำรรองทุกข/รองเรียนของประชำชน ถือเปน เสียงสะทอนให รัฐบำลและ 
หนวยงำนของรัฐทรำบวำ กำรบริหำรรำชกำรมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกนอยเพียงใด ซึ่งรัฐบำลทุกยุค 
ทุกสมัยและหนวยงำนของรัฐได ตระหนักและให ควำมส ำคัญกับ กำรแกไขปญหำเรื่องรองทุกข/รองเรียนของ 
ประชำชนมำโดยตลอด มีกำรรับฟงควำมคิดเห็น เปดโอกำสใหประชำชนเขำมำมีสวนรวม ตรวจสอบกำรท ำงำน 
ของรัฐบำลและหนวยงำนของรัฐมำกขึ้น เพ่ือตอบสนองควำมตองกำรของประชำชนและเสริมสรำงควำมสงบสุข 
ใหเกิดข้ึนในสังคม โดยเฉพำะเมื่อประเทศมีกำรพัฒนำทำงดำนเศรษฐกิจ ดำนสังคม และกำรเมืองอยำง ตอเนื่อง 
ท ำใหเกิดกำรเปลี่ยนแปลงอยำงรวดเร็ว น ำไปสูกำรแขงขัน กำรเอำรัดเอำเปรียบ เปนเหตุใหประชำชน ที่ไดรับ 
ควำมเดือดรอน ประสบปญหำหรือไมไดรับควำมเปนธรรม อำจเปนเหตุใหมีกำรรองทุกข/รองเรียนตอ หนวยงำน 
ตำงๆ เพิ่มขึ้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบำนตำขุน ในฐำนะท่ีเปนหนวยงำนในกำรใหบริกำรดูแลสุขภำพของ 
ประชำชน โดยรวมในดำนกำรสงเสริมสุขภำพ กำรรักษำพยำบำล กำรปองกันโรค และกำรฟนฟูสภำพรำงกำย 
จ ำเปนที่ เจำหนำที่ของรัฐจะตองอ ำนวยควำมสะดวกใหแกประชำชน ใหไดรับบริกำรที่ดี มีควำมพึงพอใจ เชื่อมั่น 
และศรัทธำตอ กำรบริหำรรำชกำรของหนวยงำนสังกัด กระทรวงสำธำรณสุข น ำสูคำดัชนีรับรูกำรทุจริต 
(Corruption Perception Index : CPI) และยังมีหนำที่ส ำคัญในกำรรับแจงเบำะแสและเรื่องรองเรียน กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จำกชองทำงกำรรองเรียนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง 7 ชองทำง ประกอบดวย 
ชองทำงที่ 1 รองเรียนดวยตนเอง ที่งำนประชำสัมพันธ 
   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง 
ชองทำงที่ 2 รองเรียนทำงจดหมำย งำนประชำสัมพันธ กลมุงำนบริหำรงำนทั่วไป 
   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง 
  ถนนบ้ำนแคน หว้ำน บ้ำนส ำโรง ต ำบลส ำโรง อ ำเภอส ำโรง จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ชองทำงที่ 3 โทรศัพท / 0 45307033  
ชองทำงที่ 4 เว็บไซตส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง http://www.ssosomrong.moph.go.th 
 

บทที่ 1 
บทน ำ 

http://www.ssosomrong.moph.go.th/


      ชองทำงท่ี 5 ตูแสดงควำมคิดเห็น 
      ชองทำงท่ี 6 ระบบสื่อออนไลน Facebook 
      ในสวนของกระบวนกำรปฏิบัติงำนนั้น ด ำเนินกำรตำมคูมือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดกำร 
เรื่องรองเรียน/แจงเบำะแสดำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโดรง และคูมือ 
ปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดกำรเรื่องรำวรองทุกข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่สอดคลองกับพระรำช 
กฤษฎีกำวำดวยหลักเกณฑและวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 38 ที่ก ำหนดวำ “เมื่อ 
สวนรำชกำรใดไดรับกำรติดตอสอบถำมเปนหนังสือจำกประชำชน หรือจำกสวนรำชกำร ดวยกันเก่ียวกับงำน 
ที่อยู ในอ ำนำจหนำที่ของสวนรำชกำรนั้น ใหเปนหนำที่ของสวนรำชกำรนั้นที่จะตองตอบค ำถำมหรือแจงกำร 
ด ำเนินกำรให ทรำบภำยในสิบหำวันหรือภำยในก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไวตำมมำตรำ 37”และ มำตรำ 41  
“ในกรณีที่ สวนรำชกำรไดรับค ำรองเรียน เสนอแนะ หรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติรำชกำร อุปสรรค ควำม 
ยุงยำก หรือปญหำอ่ืนใดจำกบุคคลใด โดยมีขอมูล และสำระตำมสมควร ใหเปน หนำที่ของสวนรำชกำรนั้น 
จะตองพิจำรณำด ำเนินกำรใหลุลวงไป” ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำดวยกำรจัดกำรเรื่องรำวรองทุกข  
พ.ศ.2552 และค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแหงชำติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 ตั้งอยูบน 
พ้ืนฐำนของหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ซึ่งอ ำนำจหนำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับขอรองเรียนกำร 
ทุจริตกำรปฏิบัติ หรือ กำรละเวน กำรปฏิบัติ หนำที่ โดยมิชอบของเจำหนำที่ ในสวนรำชกำร จึงเปนเรื่องท่ี 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง จ ำเปนตองด ำเนินกำรเพ่ือตอบสนองควำมตองกำรของประชำชน 1.2 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใหบุคลำกรผูเกี่ยวของ หรือ เจำหนำที่ผูรับผิดชอบสำมำรถน ำไปเปนกรอบแนวทำงกำร 
ด ำเนินงำนใหเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกระบวนกำรจัดกำรเรื่องรองเรียน/แจงเบำะแสดำนกำร 
ทุจริตและประพฤติมิชอบไดอยำงมีประสิทธิภำพ 

 2) เพ่ือใหมั่นใจวำกระบวนกำรจัดกำรเรื่องรองเรียน/แจงเบำะแสดำนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ใชเปนแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมข้ันตอนที่สอดคลองกับ ขอก ำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมำย  
ที่เก่ียวของกับกำรรับเรื่องรำวรองทุกข อยำงครบถวนและมีประสิทธิภำพ 

  3) เพ่ือเปนหลักฐำนแสดงขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน ที่สำมำรถถำยทอดใหกับผูเขำมำปฏิบัติงำน 
ใหมพัฒนำใหกำรท ำงำนเปนมอือำชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรให กับ บุคคลภำยนอกหรือผูใชบริกำร  
ใหสำมำรถเขำใจและใชประโยชนจำกกระบวนกำรที่มีอยูรวมถึงกำรเสนอแนะ ปรับ ปรุงกระบวนกำรในกำร 
ปฏิบัติงำน 

4) เพ่ือพิทักษสิทธิของประชำชนและผูรองเรียน/แจงเบำะแส 



บทที่ 2 

ระบบกำรจัดกำรเรื่องรองเรียน/แจงเบำะแสดำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.1 หนวยงำน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง และ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จ ำนวน 12  
แห่ง 

2.2 ขอบเขต 
 ใชเปนคมูือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด ำเนินงำนกระบวนกำรจัดกำรเรื่องรองเรียน/แจงเบำะแส 
ดำน กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ส ำหรับเจำหนำที่ผูรับผิดชอบกระบวนกำรจัดกำรเรื่องรองเรียน/แจงเบำะแส 
ดำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง โดย ผำนทำงชองทำง 6 ชองทำง 
ดังตอไปนี้ 
 ชองทำงท่ี 1 รองเรียนดวยตนเอง ที่งำนประชำสัมพันธ 
    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง 
 ชองทำงท่ี 2 รองเรียนทำงจดหมำย งำนประชำสัมพันธ กลมุงำนบริหำรงำนทั่วไป 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโพธิ์ไทร   ถนนบ้ำนแคน บ้ำนหว้ำน บ้ำนส ำโรง หมู่ที่ 1 ต ำบลส ำโรง อ ำเภอส ำโรง 
จังหวัดอุบลรำชธำนี 34360 
 ชองทำงท่ี 3 โทรศัพท 0 45307033 
 ชองทำงท่ี 4 เว็บไซตส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง  http://www.SSOSOMRONG.moph.go.th 
 ชองทำงท่ี 5 ชองทำงที่ 6 ตูแสดงควำมคิดเห็น 
 ชองทำงท่ี 6 ระบบสื่อออนไลน Facebook 

http://www.ssosomrong.moph.go.th/


2.3 บทบำทหนำที่ของหนวยงำนที่รับผิดชอบ 
   2.3.1 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง 
         1) เปนศูนยกลำงในกำรประสำนกำรไขปญหำตำมขอรองทุกข/รองเรียนของประชำชนในเขต 
พ้ืนที่อ ำเภอโพธิ์ไทร 
         2) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องรำวรองทุกขของสวนรำชกำรใหเปนไป ตำมนโยบำยและ 
แผนที่ก ำหนด 
         3) ประมวลประเด็นปญหำเรื่องรำวรองทุกข์เพ่ือหำแนวทำงแกไขหรือ น ำเสนอผูบริหำร 
พิจำรณำสั่งกำร 
         4) ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรแกไขปญหำเรื่องรำวรองทุกขใหไดขอยุติโดยเร็ว และประชำชนพึง 
พอใจ 
         5) จัดท ำฐำนขอมูลเกี่ยวกับปญหำเรื่องรำวรองทุกขใหเปนปจจุบันและเอ้ืออ ำนวยตอผูบริหำร 
ในกำรเรียกใชขอมูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในระดับนโยบำย 
         6) จัดท ำสรุปรำยงำนผลควำมคืบหนำในกำรด ำเนินกำรแกไขปญหำในภำพรวม และน ำเรียน 
ผูบริหำรทุกเดือน 2.3.2 โรงพยำบำลสงเสริมสุขภำพต ำบล 
    1) เปนหนวยที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน/แจงเบำะแส/บัตรสนเทห/ขอควำม 
เปนธรรม/ขอควำมอนุเครำะห ในเขตพ้ืนที่ของตนเอง 
    2) รวมตรวจสอบขอเท็จจริงในพ้ืนที่ และ ด ำเนินกำรแกไขปญหำใหไดขอยุติโดยเร็ว 

2.4 ค ำจ ำกัดควำม 
      สวนรำชกำร หมำยถึง สวนรำชกำรตำมกฎหมำยวำดวยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
และ หนวยงำนอื่นของรัฐที่อยูในก ำกับของรำชกำร ฝำยบริหำร แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ 
รัฐวิสำหกิจ 
      ผบูริหำร หมำยถึง ผูที่มีอ ำนำจลงนำมหรือสั่งกำรในขั้นตอนตำงๆ เพ่ือใหเรื่องรองเรียน/ แจง 
เบำะแสดำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบไดรับกำรแกไขและ/หรือเปนที่ยุติ ตลอดจนพิจำรณำพัฒนำ ระบบ 
รองเรียน/แจงเบำะแสดำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบใหเกิดประโยชนสูงสุด 
      เรื่องรองเรียน หมำยถึ ง ควำมเดือดรอนเสีย หำยอันเกิด จำกกำรปฏิบัติหนำที่ตำงๆ ของ 
เจำหนำที่ ของรัฐที่เก่ียวของกับกระทรวงสำธำรณสุข เชน กำรประพฤติมิชอบตำมประมวลจริยธรรมขำรำชกำร 
พลเรือน และจรรยำขำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หรือพบควำมผิดปกติในกระบวนกำรจัดซื้อ 
จัดจำงในสวนรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุข กำรบรรจุแตงตั้งขำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจำง 
ขอเสนอแนะ และ/หรือขอคิดเห็นตำงๆ 
      กำรรองรองเรียน/แจงเบำะแส หมำยถึง กำรรองเรียน/แจงเบำะแสดำนกำรทุจริต และ 
ประพฤติ มิชอบ เพ่ือด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด ผำนชองทำง 6 ทำง อันไดแก 
      ชองทำงท่ี 1 รองเรียนดวยตนเอง ที่งำนประชำสัมพันธ 
    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง 
 ชองทำงท่ี 2 รองเรียนทำงจดหมำย งำนประชำสัมพันธ กลมุงำนบริหำรงำนทั่วไป 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง   ถนนบ้ำนแคนบ้ำนหว้ำน บ้ำนส ำโรง หมู่ที่ 1 ต ำบลส ำโรง อ ำเภอส ำโรง 
จังหวัดอุบลรำชธำนี 34360 
 



 ชองทำงท่ี 3 โทรศัพท / 0 445307033  
ชองทำงที่ 4 เว็บไซตส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง http://www.SSOSOMRONG.moph.go.th 
ชองทำงที่ 5 ตูแสดงควำมคิดเห็น 
 ชองทำงท่ี 6 ระบบสื่อออนไลน Facebook 
  

กำรรองเรียนกระท ำผิดวินัย/ทุจริต หมำยถึง กำรรองเรียนกลำวหำวำเจำหนำที่ของรัฐ ไดแก 
ขำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ลูกจำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข กระท ำควำมผิด 
ทำงวินัย โดยมีกำรฝำฝนขอหำมหรือขอปฏิบัติที่กฎหมำยหรือระเบียบไดก ำหนดไววำเปนควำมผิดทำงวินัย และ 
ไดก ำหนดโทษไว ทัง้นี้ อำจเปนทั้งเรื่องเกี่ยวกับงำนรำชกำรหรือเรื่องสวนตัว ผูรองเรียน/แจงเบำะแส หมำยถึง ผูพบเห็น
กำรกระท ำอันมิชอบดำนกำรทุจริตคอรรัปชั่น มีสิทธิ เสนอค ำรองเรียน/แจงเบำะแสตอสวนรำชกำรที่เก่ียวของได 
  หนวยรับเรื่องรองเรียน/แจงเบำะแส หมำยถึง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโพธิ์ไทร 
  หนวยงำนด ำเนินกำรเรื่องรองเรียน/แจงเบำะแส หมำยถึง หนวยงำนที่มีหนำที่ในกำรจัดกำร 
แกไขกับเรื่องรองเรียน/แจงเบำะแสดำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นๆ ประกอบดวย ส ำนักงำนสำธำรณสุข 
อ ำเภอโพธิ์ไทร และโรงพยำบำลสงเสริมสุขภำพต ำบล 
 กำรด ำเนินกำร หมำยถึง กำรจัดกำรกับเรื่องรองเรียน/แจงเบำะแสตั้งแตตนจนถึงกำรไดรับ 
กำร แกไขหรือไดขอสรุป เพื่อแจงผูรองเรียนกรณีท่ีผูรองเรียนแจงชื่อ ที่อยูชัดเจน 

http://www.ssosomrong.moph.go.th/


2.5 ประเภทเรื่องรองเรียน/แจงเบำะแส 

   ประเภท 
1) กำรบริหำรจัดกำร 

  นิยำม 
กำรที่สวนรำชกำรด ำเนินกำรดำน 
กำรบริหำรจัดกำรโดย เปดเผย 
โปรงใส และ เปนธรรม โดย 
พิจำรณำถึงประโยชนและ ผลเสีย 
ทำงสังคม ภำระตอ ประชำชน 
คุณภำพ วัตถุประสงค ที่จะ 
ด ำเนินกำร และประโยชน ระยะ 
ยำวของรำชกำรที่จะไดรับ 
ประกอบกัน 

     ตัวอยำงที่เปนรูปธรรม 
1. กำรบริหำรทั่วไป และงบประมำณ 
รองเรียน โดยกลำวหำผู บริหำร เจำหนำที ่
ของหนวยงำนมี พฤติกรรมสอในทำงไมสุจริต 
หลำยประกำร 
2. กำรบริหำรงำนพัสดุ รองเรียนโดยกลำวหำ 
วำ ผเูกี่ยวของในกำรจัดซื้อจัดจำงมีพฤติกรรม 
สอ ในทำงไมโปรงใสหลำยประกำร และหรือ 
มี พฤติกรรมสอไปในทำงทุจริต 
3. กำรบริหำรงำนบุคคล รองเรียนโดย 
กลำวหำ วำ ผบูริหำร และผูเกี่ยวของ 
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรแตงตั้งกำรเลื่อน 
ต ำแหนง กำรพิจำรณำควำม ดี ควำมชอบ 
และกำรแตงตั้งโยกยำย ไมชอบธรรม ฯลฯ 2) วินัยขำรำชกำร กฎ ระเบียบตำงๆ ที่วำงกำรไมปฏิบัติหนำที่ตำมบทบัญญัติวำดวยวินัย 

หลักเกณฑขึ้นมำเปนกรอบขำรำชกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด ฯลฯ 
ควบคุมใหขำรำชกำรปฏิบัติ 
หนำที่ และก ำหนดแบบแผน 
ควำมประพฤติของขำรำชกำร 
เพ่ือใหขำรำชกำรประพฤติปฏิบัติ 
หนำที่รำชกำรเปนไปดวยควำม 
เรียบรอย โดยก ำหนดให 
ขำรำชกำรวำงตัวใหเหมำะสม 
ตำม พ.ร.บ. ระเบียบขำรำชกำร 
พลเรือน พ.ศ. 2551 



   ประเภท 
3) กำรเบิกจำย 
คำตอบแทน 

นิยำม 
กำรจำยเงินคำตอบแทนในกำร 
ปฏิบัติงำนของเจำหนำที่ มี 
เจตนำรมณเพ่ือกำรจำยเงิน 
คำตอบแทนส ำหรับเจำหนำที่ที ่
ปฏิบัติงำนในหนวยบริกำรในชวง 
นอกเวลำรำชกำร และเจำหนำที ่
ที่ปฏิบัติงำนนอกหนวยบริกำร 
หรือตำงหนวยบริกำรทั้งในเวลำ 
รำชกำรและนอกเวลำรำชกำร ไป 
ในทำงมิชอบหรือมีกำรทุจริต 

   ตัวอยำงที่เปนรูปธรรม 
1. กำรเบิกจำยเงิน พตส. 
2. คำตอบแทนไมท ำเวชปฏิบัติ 
3. คำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
4. คำตอบแทน อสม. 
5. คำตอบแทนส ำหรับเจำหนำที่ท่ีปฏิบัติงำน 
ในหนวยบริกำรในชวงนอกเวลำรำชกำร ฯลฯ 

4 ) ขัดแยงกบั กำรที่ผูรองเรียนหรือผูเสียหำย ปฏิบัติกำรใดที่สอไปในทำงทุจริตประพฤติมิ 
เจำ หนำที่ / หนวยงำน ของหนวยงำน รองเรียนชอบ 
           เจำหนำที่หรือหนวยงำนเกี่ยวกับของรัฐ 
           กำรกระท ำกำรใดๆ ที่มีผล 
           กอใหเกิดควำมเสียหำยอยำงใด 
           อยำงหนึ่ง ตอผูรองเรียนหรือ 
           หนวยงำนในสังกัดกระทรวง 
           สำธำรณสุข 
5) กำรมีพฤติกรรมที่ 
เขำขำยผลประโยชน 
ทับซอน 

กำรที่เจำหนำที่ของรัฐกระท ำกำร 
ใดๆ ตำมอ ำนำจหนำที่เพ่ือ 
ประโยชนสวนรวม แตกลับเขำไป 
มีสวนไดเสียกับกิจกรรม หรือกำร 
ด ำเนินกำรที่เอ้ือผลประโยชน 
ใหกับตนเองหรือพวกพอง ท ำให 
มีกำรใชอ ำนำจหนำที่เปนไปโดย 
ไมสุจริตกอใหเกิดผลเสียแก 
ภำครัฐ 

เจำหนำที่ของรัฐเขำมีสวนไดเสียไมวำทำงตรง 
หรือทำงอ อมเพ่ื อ ประโยชนของตนเองหรือ 
บุคคลอื่นซึ่งเปนกำรขัดกัน ระหวำง 
ประโยชนสวน บุคคลกับประโยชนสวนรวม 



2.6 หลักเกณฑในกำรรับเรื่องรองเรียน/แจงเบำะแสดำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    2.6.1 ใชถอยค ำหรือขอควำมสุภำพ ประกอบดวย 
         1) ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/แจงเบำะแสชัดเจน 
         2) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบำะแส 
         3) ขอเท็จจริง หรือพฤติกำรณของเรื่องที่รองเรียน/แจงเบำะแส ปรำกฎอยำงชัดเจนวำมีมูล 
ขอเท็จจริง หรือชี้ชองทำงแจงเบำะแส เกี่ยวกับกำรทุจริตของเจำหนำที่/หนวยงำน ชัดแจงเพียงพอที่ 
สำมำรถ ด ำเนินกำรสืบสวน/สอบสวนได 
         4) ระบุ พยำนเอกสำร พยำนวัตถุและพยำนบุคคล (ถำมี) 
    2.6.2 ขอรองเรียน/แจงเบำะแส ตองเปนเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรำงกระแสหรือสรำงขำว ที่ 
เสียหำยตอบุคคลอ่ืนหรือหนวยงำนที่เกี่ยวของ 
    2.6.3 เปน เรื่องท่ีผู รองเรียน/แจงเบำะแส ไดรับควำมไมชอบธรรม อัน เนื่องมำจำกกำรปฏิบัติ 
หนำที่ ตำงๆ ของเจำหนำที่หนวยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
    2.6.4 เรื่องรองเรียน/แจ งเบำะแสที่มีขอมูล ไมครบถว น ไม เพียงพอ หรือไมส ำมำรถหำขอมลู 
เพ่ิมเติม ไดในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบหำขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทรำบเปน 
ขอมูล และเก็บ เปนฐำนขอมูล 
    2.6.5 ไมเปนค ำรองเรียนที่เขำลักษณะดังตอไปนี้ 
         1) ค ำรองเรียน/แจ งเบำะแส ที่ เปนบัตรสนเทห เวน แตบัตรสนเทห ระบุ หลักฐำนพยำน 
แวดลอมชัดเจน และเพียงพอที่จะท ำกำรสืบสวนสอบสวนตอไปได ซ่ึงเปนไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 
วันที่ 22 ธันวำคม 2551 จึงจะรับไวพิจำรณำเปนกำรเฉพำะเรื่อง 
         2) ค ำรองเรียน/แจงเบำะแสที่เขำสูกระบวนกำรยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องที่ศำลไดมี  
ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งที่สุดแลว 
         3) เรื่องรองเรียน/แจงเบำะแสที่อยู่ในอ ำนำจหนำที่ ของหนวยงำนที่มีหนำที่รับผิดชอบ 
โดยตรงหรือองคกรอิสระที่กฎหมำยก ำหนดไวเปนกำรเฉพำะ เวน แตค ำรองจะระบุวำหนวยงำน 
ดังกลำวไม่ด ำเนินกำร หรือ ด ำเนินกำรแลว ยังไมมี ผลควำมคืบ หนำ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจ ของ 
ผบูังคับบัญชำ 
         4) ค ำรองเรียน/แจงเบำะแส ที่ เกิด จำกกำรโตแ ยงสิทธิระหวำงบุคคลตอ บุคคลดวยกั น 
นอกเหนือจำกหลักเกณฑดังกลำวขำงตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชำวำจะรับไว พิจำรณำ 
หรือไมเปนเรื่องเฉพำะกรณี 



ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรรับเรื่องรองเรียนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ 

ล ำดับ 

1 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง 
กระบวนงำน ใชเวลำ 

2 นำที (1) สนง.สำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง รับ 
    เรื่องรองเรียน/แจงเบำะแสดำนกำร 
    ทุจริตและประพฤติมชอบ 4 ชองทำง 

ผูรับผิดชอบ 

เจำหนำที่รับเรื่องรองเรียน 

2 
(2) คัดแยก/วิเครำะหเนื้อหำของเรื่องรองเรียน/ 
แจงเบำะแสดำนทุจริตและจัดท ำหนังสือไปยังผูบริหำร 30 นำที เจำหนำที่รับเรื่องรองเรียน 

3 

ลงนำม 

4 (4.1)กลุมงำนบริหำร 

(งำนนิติกำร) 

ไมลงนำม 

(3) ผูบริหำร 

พิจำรณำ 

1 วัน เจำหนำที่รับเรื่องรองเรียน 

ลงนำม 

(4.2) แจงผรูองทุกข/ 
รองเรียน (ที่มีช่ือ/ที่อย/ู 
หนวยงำน ชัดเจน) 

30 นำที เจำหนำที่รับเรื่องรองเรียน 

5 (5) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 1 วัน เจำหนำที่รับเรื่องรองเรียน 

6 

7 

(6) เสนอผูบริหำร 

(7) จัดเก็บขอมลู เพือกำร
ประมวลผลและสรุปวิเครำะห 

(8) จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห
เสนอผบูริหำร(รำยเดือน/รำยป) 

1 วัน 

30 นำที 

เจำหนำที่รับเรื่องรองเรียน 

เจำหนำที่รับเรื่องรองเรียน 

8 1 วัน เจำหนำที่รับเรื่องรองเรียน 

    นำงพิษธพร  สมัครชื่อ 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน 
************************ 



      3.1.2 ขอบเขต 
            เริ่มจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง รับเรื่องรองเรียน/ แจงเบำะแสดำนกำรทุจริต 
และประพฤติชอบ จำกชองทำงกำรรองเรียนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโพธิ์ไทร 6 ชองทำง ดังตอไปนี้ 
            ชองทำงที่ 1 รองเรียนดวยตนเอง ที่งำนประชำสัมพันธ 
    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง 
  ชองทำงที่ 2 รองเรียนทำงจดหมำย งำนประชำสัมพันธ กลมุงำนบริหำรงำนทั่วไป 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง ถนนบ้ำนแคนบ้ำนหว้ำน ต ำบลส ำโรง อ ำเภอส ำโรง จังหวัดอุบลรำชธำนี 
            ชองทำงที่ 3 โทรศัพท 0 45307033 
    ชองทำงที่ 4 เว็บไซตส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง  http://www.SSOSOMRONG.moph.go.th 
            ชองทำงที่ 5 ตูแสดงควำมคิดเห็น 
            ชองทำงที่ 6 ระบบสื่อออนไลน Facebook 
            ลงทะเบียนรับเรื่อง คัดแยกหนังสือ วิเครำะหเนื้อหำของเรื่องรองเรียน/แจงเบำะแสดำนกำร 
ทุจริตและประพฤติชอบ สรุปควำมเห็นเสนอและจัดท ำ หนังสือถึงผูบริหำร พิจำรณำลงนำม สงเรื่องใหกลุมงำน 
นิติกำร ด ำเนินกำร แจงผูรองทุกข/รองเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู/หนวยงำน ชัดเจน) ทรำบเบื้องตนภำยใน 15 วัน 
สรุปรำยงำนผลกำร ด ำเนินงำน เสนอผูบริหำร เก็บขอมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือกำร ประมวลผลและสรุป 
วิเครำะห จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะหเสนอผูบริหำร (รำยเดือน/รำยป) 
      3.1.3 ขั้นตอนกำรปฏิบัติกำร 
            (1) เจำหนำทีส่ ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง รับเรื่องรองเรียน/แจงเบำะแส ดำนกำร 
ทุจริตและประพฤติชอบจำกชองทำงกำรรองเรียนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง  6 ชองทำง 
ดังตอไปนี้ 
            ชองทำงที่ 1 รองเรียนดวยตนเอง ที่งำนประชำสัมพันธ 
    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง 
  ชองทำงที่ 2 รองเรียนทำงจดหมำย งำนประชำสัมพันธ กลมุงำนบริหำรงำนทั่วไป 
         ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง   ถนนบ้ำนแคน บ้ำนหว้ำน บ้ำนส ำโรง หมู่ที่ 1 ต ำบลส ำโรง อ ำเภอส ำโรง 
จังหวัดอุบลรำชธำนี 34360 
            ชองทำงที่ 3 โทรศัพท 0 45307033 
    ชองทำงที่ 4 เว็บไซตส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโพธิ์ไทร  http://www.kkp-dpho.moph.go.th 
    ชองทำงที่ 5 ตูแสดงควำมคิดเห็น 

           ชองทำงท่ี 6 ระบบสื่อออนไลน  
 
 
 
 
 
 
           (2) เจำหนำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง คัดแยกหนังสือ วิเครำะหเนื้อหำของเรื่องรองเรียน/แจงเบำะ
แสดำนกำรทุจริตและประพฤติชอบ 
           (3) เจำหนำทีส่ ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง  สรุปควำมเห็นเสนอและจัดท ำ หนังสือถึง 
ผูบริหำร พิจำรณำลงนำมไปยังงำนนิติกำร ด ำเนินกำร หำกไมพิจำรณำลงนำม ด ำเนินกำรตำมขอสั่งกำรตอไป 
           (4) เจำหนำทีส่ ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง ด ำเนินกำร 
             (4.1) จัดสงหนังสือเรื่องรองเรียน ไปยังกลุมงำนที่เก่ียวของด ำเนินกำร 
             (4.2) แจงผูรองทุกข/รองเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู/หนวยงำน ชัดเจน) ทรำบเบื้องตน ภำยใน 15 วัน 
           (5) เจำหนำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง สรุปรำยงำนจำกผลกำร ด ำเนินงำนที่เกี่ยวของ 
           (6) เจำหนำทีส่ ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง เสนอผูบริหำร 

http://www.ssosomrong.moph.go.th/
http://www.kkp-dpho.moph.go.th/


            (7) เจำหนำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง จัดเก็บขอมูล ในระบบเพื่อกำร 
ประมวลผลและสรุปวิเครำะห 
            (8) เจำหนำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอส ำโรง วิเครำะห จัดท ำรำยงำนสรุป ผล กำร 
วิเครำะหเสนอผูบริหำร (รำยเดือน/รำยป) 

 บทที่ 4 
กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวของ 

4.1 กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวของ 
    1. รัฐธรรมนูญแหงรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 59 บัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องรำวรองทุกข 
และไดรับกำรแจงผลกำรพิจำรณำภำยในเวลำอันรวดเร็ว 
    2. พระรำชกฤษฎีกำวำดวยหลักเกณฑและวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 38 
    3. พระรำชบัญญัติระเบียบขำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 (กรณีขำรำชกำรพลเรือนสำมัญ) 
    4. พระรำชบัญญัติขอมูลขำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2546 
    5. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำดวยกำรรับฟงควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    6. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำดวยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
    7. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำดวยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
    8. ระเบียบกระทรวงกำรคลังวำดวยลูกจำงประจ ำของสวนรำชกำร พ.ศ. 2537 (กรณีลกจำงประจ ำ) ู 
    9. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำดวยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. 2544 
    10. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำดวยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 (กรณีพนักงำนรำชกำร) 
    11. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำดวยกำรจัดกำรเรื่องรำวรองทุกข พ.ศ. 2552 
    12. ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขวำดวยพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2556 (กรณีพนักงำน 
    กระทรวงสำธำรณสุข) 
    13. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2541 เรื่อง 
    หลักเกณฑและแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรองเรียนกลำวโทษขำรำชกำร และกำรสอบสวนเรื่องรำว 
    รองเรียน กลำวโทษขำรำชกำรวำกระท ำผิดวินัย 

4.2 ระบบกำรติดตำมและประเมินผล 
    4.2.1 รอยละของเรื่องรองเรียน/แจงเบำะแส ที่ไดรับกำรด ำเนินกำรภำยใน 15 วันท ำกำร 
    4.2.2 ระดับควำมส ำเร็จของเรื่องรองเรียน/แจงเบำะแส ไดรับกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในกำร 
         แกไขปญหำ 
    4.2.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนเรื่องรองเรียน/แจงเบำะแส 



บทที่ 5 
ภำคผนวก 

5.1 สัญลักษณที่ใชในกำรจัดท ำWork Flow 

สัญลักษณ ค ำอธิบำย 
จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนกำร 

กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน 

กำรตัดสินใจ เชน กำรพิจำรณำใหควำมเห็น 
กำรอนุมัติ เปนตน 

แสดงถึงควำมเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และกำรปฏิบัติงำน 





 


