คู่มือการปฏิบัติิงาน
กระบวนการจัดการเรือ่ งร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ิประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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คานำ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย มีบทบำทหนีำทีหลีักในกำรีกำหนดทิศทำง วำงกรอบกำร
ดำเนินงำนกำรปีองกีันและปรำบปรำมกำรทีุจรีิตและประพฤตีิมิีชอบ กำรสีงเสรีิมีและคุีมครองจรีิย ธรรมของ
สีวนรำชกำร ใหีสอดคลีองกีับ ยีุท ธศำสตรีชำตีิว ำดีวยกำรปีองกีัน และปรำบปรำมีกำรทีุจ รีิต เพี่อใชเปีน
เครีองมีอสำคีัญในกำรสรีำงกำรมีสีวนรีวมจำกทีุกภำคีเครีอขีำยดีำนกำรปีองกีัน และปรำบปรำมกำรทีุจ รีิตี
คอรีรีัปชีันีกำรสีงเสรีิมและคุีมครองจรีิยธรรมทัีงภำครีัฐีภำคเอกชน โดยรีวมกำหนดเปีำหมำยกำรพัฒ นำ กล
ยีุทธไปสู กำรปฏีิบัีตีิตำมแผนงำน/โครงกำรท่ว ำงไวีไปสีูเป้ำหมำยเดยวกัน คอควำมสำเรีจอยำงมประสีิทธิภำพ
และประสีิทธิผล นอกจำกน้ ยีังมีหนีำทีสำคีัญในกำรีประสำนีตีิด ตำมหนีวยงำนทีเกียวขีองเกียวกีับ กำร
จีัด กำรเร่อ งใหเปีนไปตำมระเบียบสำนีัก นำยกรีัฐ มนตรีวีำดีวยกำรจีัดกำรเร่องรำวรีองทีุก ข พ.ศ. 2552
ตัีงอยูีบนพี้นฐำนีของหลีักธรรมำภิบำล (Good Governance)
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยีไดทบทวนคูมีอกำร
ปฏิ บ ีัติ ง ำนกระบวนกำรจั ด กำรเร่ อ งร องเร ยน/แจงเบำะแสดีำนกำรทีุจ รีิต และประพฤตีิม ิีช อบีเพี่อเป็ น วีิธ ี
ปฏีิบัติงำน (Work Instruction) ของศูนยปฏีิบัติกำรตอตำนกำรทีุจรีิต กระทรวงสำธำรณสีุข (ศปท.) สอดรีับ กีับ
กระบวนกำรจีัด กำรเรีองรำวรีองทีุก ข สำนักงำนสำธำรณสุข อำเภอสัน ทรำยีหวัง เปีนอยีำงยิ่ง ว ำีคูีมีอกำร
ปฏิบัีติีงำนกระบวนกำรจีัดกำรเรีองรีองเรียน/แจีงเบำะแสดีำนกำรทีุจรีิตและประพฤตีิมิีชอบีจะเปีนีประโยชนี
สำหรีับ หนีวยงำนและบีุค ลำกรผูีปฏิ บัีตีิง ำนทีจะนำไปเปีนมำตรฐำนกำรปฏิ บัีตีิง ำน จีัด กำรเรีองีรองเรยน/
แจงเบำะแสดำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอยำงมีคุณภำพ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยี มบทบำทหนำท่หลักในกำรี กำหนดทิศทำงี วำงกรอบกำร
ดำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบี กำรสงเสริมี และคุมครองจริยธรรมของ
สวนรำชกำรีใหสอดคลองกับยุทธศำสตรชำติวำดวยกำรป้องกันและปรำบปรำมีกำรทุจริตีเพ่อใชเป็นเคร่องมอ
สำคัญในกำรสรำงกำรมสวนรวมจำกทุกภำคีเครอขำยดำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอรรัปชันีกำร
สงเสริมและคุมครองจริยธรรมทั้งภำครัฐี ภำคเอกชนี โดยรวมกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำี นำกลยุทธไปสูี กำร
ปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำรท่วำงไวี ไปสูเป้ำหมำยเดยวกันี คอควำมสำเรจอยำงมประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลี นอกจำกน้ี ยังมหนำท่สำคัญในกำรี ประสำนี ติดตำมหนวยงำนท่เก่ยวของเก่ยวกับกำรจัดกำรเร่อง
ใหเป็นไปตำมระเบยบสำนักนำยกรัฐมนตรวำดวยกำรจัดกำรเร่องรำวรองทุกขี พ.ศ.ี 2552ี ตั้งอยูบนพ้นฐำน
ของหลักธรรมำีีภิบำลี(Good Governance)
ในปีงบประมำณีพ.ศ.ี2563ีสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยีไดทบทวนคูมอกำรปฏิบัติงำน
กระบวนกำรจัดกำรเร่องรองเรยน/แจงเบำะแสดำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบี เพ่อเป็นวิธปฏิบัติงำนี (Work
Instruction) ของศูนยปฏิบัติกำรตอตำนกำรทุจริตีกระทรวงสำธำรณสุขี(ศปท.)ีสอดรับกับกระบวนกำรจัดกำร
เร่องรำวรองทุกขี สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยี หวังเป็นอยำงยิ่งวำี คูมอกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำร
จัดกำรเร่องรองเรยน/แจงเบำะแสดำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบี จะเป็นี ประโยชนสำหรับหนวยงำนและ
บุคลำกรผูปฏิบัติงำนท่จะนำไปเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนี จัดกำรเร่องี รองเรยน/แจงเบำะแสดำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบอยำงมคุณภำพ
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1.2 วิัตถุประสงค์
1) เพี่ อ ใหีบีุค ลำกรผูีเกียวขีอง หรีอเจีำหนีำทีผูีรีับ ผีิด ช อบสำมำรถนำไปเปีนกรอบแนวทำงี
กำรดำเนีินงำนใหีเกีิดเปีนรีูปธรรม ปฏิบัีติีงำนตำมมำตรฐำน กระบวนกำรจีัดกำรเรีองรีองเรียน/แจีงเบำะแสดีำนี
กำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ ไดอยำงมประสิทธีิภำพ
2) เพ่อใหีมัีนใจวำกระบวนกำรจีัดกำรเรีองรีองเรียน/แจีงเบำะแสดีำนกำรทีุจรีิตี และประพฤตีิมิีชอบี
ใช เปีนแนวทำงกำรปฏิ บัีตีิง ำนตำมขัีนตอนทีสอดคลีองกีับ ขีอกำหนด ระเบียบ หลีักเกณฑี และกฎหมำยี
ท่เกี่ยวของกีับกำรรับเร่องรำวรีองทุกข อยำงครบถวนและมประสิทธีิภำพ
3) เพี่อเป็นหลักฐำนแสดงขั้นตอนและวิธกำรปฏิบัีตีิงำน ทีสำมำรถถีำยทอดใหีกีับผูีเขีำมำปฏีิบัีตีิงำนี
ใหม พีัฒ นำใหีกำรทำงำนเปีนมีออำชีพ รวมทัีงแสดงหรีอเผยแพรีใหีกีับ บีุค คลภำยนอกหรีอผูีใชบรีิก ำรี
ใหีสำมำรถเขีำใจและใชประโยชนีจำกกระบวนกำรท่ มีอยู รวมถีึงกำรเสนอแนะ ปรีับปรีุงกระบวนกำรในกำรี
ปฏีิบัติงำน
4) เพ่อพิทัีกษีสีิทธีิ์ของประชำชนและผูีรีองเรียน/แจีงเบำะแส ตำมรีัฐธรรมนีูญแหีงรำชอำณำจีักร
ไทยีมำตรำ 59
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บทที่ 2
ระบบการจัดการเรือ่ งร้องเริียน/แจิ้งเบาะแสด้านการทิุจริตและประพฤติมิชิ อบ
2.1 ขอบเขต
ใชเปีนคูีมีอมำตรฐำนกำรปฏิบัีติีงำนดำเนีินงำนกระบวนกำรจีัดกำรเรี่องรีองเรียน/แจีงเบำะแสดีำนี
กำรทีุจรีิตและประพฤตีิมิีชอบ สำหรีับ เจีำหนีำทผ่ ูีรีับ ผีิด ชอบกระบวนกำรจีัดกำรเร่องรีองเรียน/แจีงเบำะแสี
ดีำนกำรทีุจรีิตและประพฤตีิมิีชอบของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย โดยี ผำนทำงชองทำง 7 ชีองทำง
ดังตอไปน้
(๑)ีติดตอดวยตนเองีโดยผูรับบริกำรสำมำรถขอรับแบบฟอรมแจงขอรองเรยนีขอคิดเหนหรอ
ขอเสนอแนะีและคำชมเชยไดท่เจำหนำท่ประจำศูนยรับขอรองเรยนี
(๒)ีจดหมำยีโดยจำหนำซองถึงี“ศูนยรับขอรองเรยนีสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยีเลขท่
86 หมูี4 ตำบลป่ำไผีีอำเภอสันทรำยีจังหวัดเชยงใหมีี50210
(๓)ีทำงโทรศัพทีไดแกีสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยีหมำยเลขี053-350511
(4)ีEmail: Sansaipublichealth@gmail.com
(5)ีทำงเพจเฟสบุ๊คสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย
(6)ีตูรับฟังควำมคิดเหนของสำนักงำนีี
(7)ีชองทำงอ่นีๆีเชนีศูนยดำรงธรรมีกระทรวงมหำดไทยีหรอศูนยบริกำรประชำชนีสำนักงำน
ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรีโทรศัพทีหมำยเลขี๑๑๑๑ีเป็นตน
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2.2 บทบาทหน้าที่ของหนิ่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
ม บ ท บ ำ ท ห น ำ ท่ ใ น ก ำ ร ดำเ นิ น ก ำ ร เ ส ริ ม ส ร ำ ง ค ว ำ ม เ ข ม แ ข ง แ ล ะ เ ป็ น เ ค ร อ ข ำ ย สำคั ญ
ในกำรขีับเคลีอนนโยบำยและมำตรกำรตีำงๆ ในกำรตีอตีำนกำรทีุจรีิต มอำนำจหนำท่ ดังน้
1. เสนอแนะแกีหัวหนำสีวนรำชกำรเกี่ยวกับกำรปีองกีันและปรำบปรำมกำรทุจรีิตและ
ประพฤติมิชอบของสีวนรำชกำร รวมทัง้ จัดทำแผนปฏีิบัติกำรป้องกีันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติี
มิชอบของสวนรำชกำร ใหสอดคลองกับยุทธศำสตรวีำดวยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐีและ
นโยบำยของรัฐบำลท่เก่ยวของ
2. ประสำน เรงรัด และกำกีับใหหนวยงำนในสีังกีัดดำเนินกำรตำมแผนปฏีิบัติกำรปีองกันี
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชี อบของสวนรำชกำร
3. ดำเนินกำรเก่ยวกับขอรองเรยนกำรทุจริต กำรปฏิบีัติหรอกำรละเวีนกำรปฏีิบัติหนีำท่
โดยมิชอบของเจำหนีำทใ่ นสีวนรำชกำร
4. คุมครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมขำรำชกำรพลเรีอน
5. ประสำนงำนเก่ยวของกีับกำรป้องกีันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤตีิมิชอบ และ
กำรคีุมครองจริยธรรมกับหนวยงำนท่เก่ยวของ
6. ตีิดตำม ประเมีินผล และจีัดทำรำยงำนกำรปีองกีันและปรำบปรำมกำรทีุจรีิตและ ประพฤติี
มิชอบของสวนรำชกำร และกำรคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนำสีวนรำชกำรและหนวยงำนท่เก่ยวของ
7. ปฏีิบัติงำนรวมกีับ หรอสนับสนีุนกำรปฏีิบัติงำนของหนวยงำนท่เก่ยวของ หรอไดรับ
มอบหมำย

2.3 คำจำกัดความ
ส่วนราชการ หมำยถีึง สีวนรำชกำรตำมกฎหมำยวำดีวยกำรปรีับปรีุงกระทรวง ทบวง กรม และี
หนีวยงำนอนของรีัฐทีอยูีในกำกีับของรำชกำรี ฝีำยบรีิหำร แตีไมีรวมถีึงองคีกรปกครองสีวนทีองถิีนและี
รัฐวีิสำหกิจ
ผูิ้บ ริิห าร หมำยถีึง ผูีทีมีอำนำจลงนำมหรีอสัีงกำรในขัีนตอนตีำงๆ เพ่ อ ใหีเรีองรีองเรียน /
แจีงเบำะแสดีำนกำรทีุจรีิตและประพฤตีิมิีชอบ ไดีรีับกำรแกีไขและ/หรีอเปีนทียีุติ ตลอดจนพีิจำรณำพัฒนำี
ระบบรองเรยน/แจงเบำะแสดำนกำรทุจริตและประพฤตีิมิชอบใหเกิดประโยชนสีูงสุด
เริื่องร้องเรียน หมำยถึง ควำมเดอดรอนเสยหำยอนเกีิดจำกกำรปฏิบัีติีหนีำทีตีำงๆ ของเจีำหนีำท่ี
ของรีัฐทีเกียวขีองกีับกระทรวงสำธำรณสีุขี เชน กำรประพฤตีิมิีชอบตำมประมวลจรีิยธรรมขีำรำชกำรพลเรีอนี
และจรรยำขีำรำชกำรสำนีักงำนปลีัดกระทรวงสำธำรณสีุข หรีอพบควำมผีิดปกตีิในกระบวนกำรจีัดซ้อ จีัดจีำงี
ในสีวนรำ ชกำรของกระทรว งสำธ ำรณสีุข กำรบรรจีุแ ตีงตัีงขีำรำช กำร พนีัก งำนรำชกำรและลีูก จีำงี
ขอเสนอแนะ และ/หรอขีอคิดเหนตำงๆ
การร้องร้องเริียน/แจิ้งเบาะแส หมำยถีึง กำรรีองเรียน/แจีงเบำะแสดีำนกำรทีุจรีิตและประพฤติี
มิชอบ เพ่อดำเนินกำรตำมท่กฎหมำยกำหนด ผำนชีองทำง 7 ทำง อีันไดแก
(๑)ี ติดตอดวยตนเองี โดยผูรับบริกำรสำมำรถขอรับแบบฟอรมแจงขอรองเรยนี ขอคิดเหนหร
ขอเสนอแนะีและคำชมเชยไดท่เจำหนำท่ประจำศูนยรับขอรองเรยนี
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย

(๒)ี จดหมำยี โดยจำหนำซองถึงี “ศูนยรับขอรองเรยนี สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยี
เลขท่ 86ีหมูี4ีตำบลป่ำไผีีอำเภอสันทรำยีจังหวัดเชยงใหมีี50210
(๓)ีทำงโทรศัพทีไดแกีสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยีหมำยเลขี053-350511
(4) Email: Sansaipublichealth@gmail.com
(5) ทำงเพจเฟสบุ๊คสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย
(6) ตูรับฟังควำมคิดเหนของสำนักงำนีี
(7) ชองทำงอ่นีๆีเชนีศูนยดำรงธรรมีกระทรวงมหำดไทยีหรอศูนยบริกำรประชำชนี
สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรีโทรศัพทีหมำยเลขี๑๑๑๑ีเป็นตน
การริ้องเริียนกระทาผิิดวินัิย/ทิุจริิต หมำยถีึง กำรรีองเรียนกลีำวหำวำเจีำหนีำที่ของรีัฐ ไดีแกี
ขำรำชกำรพลเรอนสำมัญ ลีูกจำงประจำ พนักงำนรำชกำร และพนีักงำนกระทรวงสำธำรณสีุข กระทำควำมผีิดี
ทำงวินัียี โดยมีกำรฝีำฝีนขีอหีำมหรีอขีอปฏิบัีติีทีกฎหมำยหรีอระเบียบไดีกำหนดไววำเปีนควำมผีิดทำงวินัียี
และไดกำหนดโทษไว ทั้งน้ อำจเป็นทั้งเร่องเกี่ยวกับงำนรำชกำรหรีอเร่องสวนตัว
ผู้ร้องเริียน/แจ้งเบาะแส หมำยถึง ผูีพบเหีนกำรกระทำอันมีิชอบดีำนกำรทีุจรีิตคอรีรีัปชีัน มีสีิทธิ์
เสนอคำรองเรยน/แจงเบำะแสตอสวนรำชกำรท่เกี่ยวของได
หน่วยริับเรื่ิองริ้องเริียน/แจิ้งเบาะแสิ ิ หมำยถีึง สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย

หน่วยงานดาเนินการเรื่องริ้องเริียน/แจิ้งเบาะแส หมำยถีึงี หนีวยงำนทีมีหนีำทีในกำรจีัดกำรี
แกีไขกีับเรีองรีองเรียน/แจีงเบำะแสดีำนกำรทีุจรีิตและประพฤตีิมิีชอบ นัีนๆ ประกอบดีวย สำนักงำน
สำธำรณสุ ขอำเภอสั น ทรำยี หน วยงำนในสีังกีัด สำนักงำนสำธำรณสุ ขอำเภอสันทรำยี และหนีวยงำน
ภำยนอกทีมีผูีรีองเรียน/แจีงเบำะแสเขีำมำผีำนชองทำง 6 ชีองทำง ดังกลำว
การดำเนิินการ หมำยถีึง กำรจีัดกำรกีับเรีองรีองเรียน/แจีงเบำะแสตั้งแตีตีนจนถีึงกำรไดีรีับกำรี
แกีไขหรอไดขอสรีุป เพี่อแจงผูรีองเรยนกรณที่ผูรีองเรยนแจงชี่อ ทีอยูชีัดเจน
2.4 ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ประเภท
1) กำรบริหำรจัดกำร

นิิยาม
กำรทส่ วนรำชกำรดำเนินกำรดำนกำร
บริหำรจัดกำรโดยเปิดเผย โปรงใส และ
เป็นธรรม โดยพิจำรณำถีึงประโยชนและี
ผลเสยทำงสังคม ภำระต อประชำชนี
คุณภำพ วีัตถุประสงคีท่จะดำเนินกำรี
และประโยชนระยะยำวของรำชกำรท่ี
จะไดรับประกอบกัน

ตัวอย่างที่เป็นริูปธรรม
1. กำรบริหำรทัว่ ไป และงบประมำณ
รองเรยนโดยกลำวหำผีูบริหำร เจำหนีำท่
ของหนวยงำนมีพฤติกรรมสอในทำงี
ไมสุจรีิตหลำยประกำร
2. กำรบริหำรงำนพัสดุ รีองเรียนโดย
กลำวหำวีำผูเก่ยวของในกำรจีัดซ้อจัดจำงี
มพฤตีิกรรมสีอในทำงไมโปรีงใสหลำยี
ประกำร
3. กำรบริหำรงำนบีุคคล รองเรยนโดยี
กลำวหำวีำผูบรีิหำร และผูเกียวของีดำ
เนินกำรเก่ยวกับกำรแตงตั้ง กำรเลี่อนี
ตำแหนง กำรพีิจำรณำควำมดีควำมชอบี
และกำรแตงตั้งโยกยำย ไมชอบธรรมี
ฯลฯ

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย

ประเภท
2) วีินัยขำรำชกำร

นิิยาม
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
กฎ ระเบยบตำงๆ ท่วำงหลีักเกณฑ
กำรไมปฏิบีัติหนำท่ตำมบทบีัญญัติวำ
ขึ้นมำเป็นกรอบควบคุมใหีขำรำชกำรี ดวยวีินยั ขำรำชกำรตำมทีกฎหมำยี
ปฏีิบัติหนีำท่ และกำหนดแบบแผนควำมี กำหนด ฯลฯ
ประพฤติของขำรำชกำร เพีอใหี
ขำรำชกำรประพฤติปฏีิบัติหนีำท่รำชกำรี
เป็นไปดวยควำมเรยบรอย โดยกำหนดี
ใหขำรำชกำรวำงตัวใหเหมำะสมตำมี
พ.ร.บ. ระเบยบขำรำชกำรพลเรอน พ.ศ.
2551

3) คำตอบแทน

กำรจำยเงินคำตอบแทนในกำร
ปฏีิบัติงำนของเจำหนีำท่ มเจตนำรมณี
เพี่อกำรจำยเงินคำตอบแทนสำหรับี
เจำหนีำทท่ ี่ปฏีิบัติงำนในหนีวยบริกำรี
ในชีวงนอกเวลำรำชกำร และเจำหนีำท่ที่
ปฏีิบัติงำนนอกหนวยบริกำร หรอตำงี
หนวยบริกำรทั้งในเวลำรำชกำรและนอกี
เวลำรำชกำร ไปในทำงมิชอบหรอมกำรี
ทุจริต

1. กำรเบิกจำยเงิน พตส.
2. คำตอบแทนไมทำเวชปฏีิบัติ
3. คำตอบแทนปฏีิบัติงำนนอกเวลำี
รำชกำร
4. คำตอบแทน อสม.
5. คำตอบแทนสำหรีับเจำหนีำท่ที
ปฏีิบัติงำนในหนวยบริกำรในชีวงนอกี
เวลำรำชกำร
ฯลฯ

4) ขัดแยงกีับเจำหนำท่/ กำรท่ผูรองเรยนหรีอผูเสียหำยของ
ปฏีิบัติกำรใดที่สีอไปในทำงทีุจริต
หนวยงำนของรัฐ
หนวยงำน รองเรยนเจำหนีำทีหรอี
ประพฤติมิชอบ
หนวยงำนเก่ยวกับกำรกระทำกำรใดๆี
ท่มผลกอใหเกิดควำมเสยหำยอยำงใดี
อยำงหนึ่ง ตีอผูรีองเรยนหรีอหนวยงำนี
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข

เอกสำรฉบับน้เปนสมบตของศนย์ปฏบตกำรตอตำนกำรทุจรต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) เทำนั้น หำมนำไปใชภำยนอกหรอทำซ้ำโดยไมไดรบั อนญ
ุ ำต

2.5 หลักเกณฑิ์ในการรับเริื่องริ้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติิมิิชอบ
2.6.1 ใชถอยคำหรีอขีอควำมสุภำพ ประกอบดวย
1) ชี่อ ท่อยูของผูีรีองเรยน/แจงเบำะแสชีัดเจน
2) วีัน เดอน ปี ของหนังสอรีองเรยน/แจงเบำะแส
3) ขอเทจจริง หรีอพฤติกำรณของเร่องทร่ องเรยน/แจงเบำะแส ปรำกฎอยำงชีัดเจนวีำมมีูลี
ขอเทจจริง หรีอชี้ชีองทำงแจงเบำะแส เก่ยวกับกำรทุจริตของเจำหนีำท่/หนวยงำน ชีัดแจงเพยงพอท่สำมำรถี
ดำเนินกำรสบสวน/สอบสวนได
4) ระบุ พยำนเอกสำร พยำนวีัตถุและพยำนบุคคล (ถีำมี)
2.6.2 ขอรีองเรยน/แจงเบำะแส ตีองเป็นเร่องจริงท่มมีูลเหตุ มีิไดีหวีังสรีำงกระแสหรอสรำงขำวี
ท่เสยหำยตอบุคคลอี่นหรีอหนีวยงำนท่เก่ยวขีอง
2.6.3 เป็นเร่องที่ผูีรีองเรยน/แจงเบำะแส ไดรับควำมไมชอบธรรม อีันเน่องมำจำกกำรปฏิบีัติหนีำท่ี
ตำงๆ ของเจำหนีำท่หนวยงำนในสีังกีัดสำนีักงำนปลีัดกระทรวงสำธำรณสุข
2.6.5 เร่องรองเรยน/แจงเบำะแสทีมขีอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรอไมสำมำรถหำขีอมูลเพิีมเติม
ไดในกำรดำเนินกำรตรวจสอบหำขอเทจจริง สบสวน สอบสวน ใหยุติเร่อง หรีอรับทรำบเป็นขอมูล และเกบี
เป็นฐำนขอมูล
2.6.6 ไมเป็นคำรองเรยนท่เขีำลีักษณะดังตีอไปน้
1) คำรีองเรียน/แจีงเบำะแสี ทีเปีนบีัต รสนเทีห เวนแตีบีัต รสนเทีหีระบีุห ลีัก ฐำนพยำนี
แวดลีอมชัดเจน และเพียงพอทจ่ ะทำกำรสีบสวนสอบสวนตอไปได ซึ่งเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตร เมีอวนท่ 22
ธีันวำคม 2551 จึงจะรับไวีพีิจำรณำเป็นกำรเฉพำะเร่อง
2) คำรีองเรียน/แจีงเบำะแสทีเขีำสูีกระบวนกำรยีุติีธ รรมแลีว หรีอเปีนเรีองทีศำลไดีมี
คำพีิพำกษำหรอคำสั่งท่สุดแลีว
3) เร่องรองเรยน/แจงเบำะแสทอ่ ยูในอำนำจหนำท่ของหนวยงำนท่มหนำทีรีับผีิดชอบโดยตรง
หรีอองคีกรอิสระท่กฎหมำยกำหนดไวเปีนกำรเฉพำะ เวนแตีคำรีองจะระบีุวำหนีวยงำนดีังกลีำวไมีดำเนีินกำรี
หรอดำเนินกำรแลวยังไมมีผลควำมคบหนำ ทั้งน้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบังคับบัญชำ
4) คำรองเรยน/แจงเบำะแส ท่เกีิดจำกกำรโตแยงสิทธีิระหวำงบุคคลตอบุคคลดวยกัน
นอกเหนอจำกหลีักเกณฑีดีังกลีำวขีำงตีนแลีวี ใหีอยูีในดีุลยพินีิจของผูีบีังคีับบีัญชำวีำจะรีับไวี
พีิจำรณำหรีอไมเป็นเร่องเฉพำะกรณ

เอกสำรฉบับน้เปนสมบตของศนย์ปฏบตกำรตอตำนกำรทุจรต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) เทำนั้น หำมนำไปใชภำยนอกหรอทำซ้ำโดยไมไดรบั อนญ
ุ ำต

บทที่ิ3
ขั้นตอนการปฏิบัติิงาน
3.1

ผังกระบวนการ
3.1.1 กระบวนการจิัดการเริื่องรองเริยี น/แจิง้ เบาะแสดานการทุจริติ และประพฤติิมิชอบ

เอกสำรฉบบั น้เปนสมบตของศนย์ปฏบตกำรตอตำนกำรทุจรต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) เทำนั้น หำมนำไปใชภำยนอกหรอทำซ้ำโดยไมไดรบั อนญ
ุ ำต

3.1.2 ขอบเขต
เริ่มจำกสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย รีับเรีองรีองเรียน/ แจีงเบำะแสดีำนกำร
ทีุจรีิตและประพฤตีิชอบ จำกชีองทำงกำรรีองเรียน 7 ชีองทำง ดังตอไปน้
(๑)ี ติดตอดวยตนเองี โดยผูรับบริกำรสำมำรถขอรับแบบฟอรมแจงขอรองเรยนี ขอคิดเหนหร
ขอเสนอแนะีและคำชมเชยไดท่เจำหนำท่ประจำศูนยรับขอรองเรยนี
(๒)ี จดหมำยี โดยจำหนำซองถึงี “ศูนยรับขอรองเรยนี สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยี
เลขท่ 86ีหมูี4ีตำบลป่ำไผีีอำเภอสันทรำยีจังหวัดเชยงใหมีี50210
(๓)ีทำงโทรศัพทีไดแกีสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยีหมำยเลขี053-350511
(4) Email: Sansaipublichealth@gmail.com
(5) ทำงเพจเฟสบุ๊คสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย
(6) ตูรับฟังควำมคิดเหนของสำนักงำนีี
(7) ชองทำงอ่นี ๆี เชนี ศูนยดำรงธรรมี กระทรวงมหำดไทยี หรอศูนยบริกำรประชำชนี
สำนักงำน
ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรีโทรศัพทีหมำยเลขี๑๑๑๑ีเป็นตนี
ลงทะเบยนรีับเร่องในระบบสำรบรรณอีิเลกทรอนิกส คีัดแยกหนีังสีอี วีิเครำะหเน้อหำของเร่องรองเรยน/แจง
เบำะแสดำนกำรทุจริตและประพฤตีิชอบีสรีุปควำมเหีนเสนอและจีัดทำีหนีังสีอถีึงสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยเพ่อ
พิจำรณำลงนำมี สีงเรีองใหีหนีวยงำนทีเกียวขีองีดำเนินกำร สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยีแจีงผูีรีองทีุกขี/
รีองเรียน (กรณีมีชี่อ/ทีอยูี/หนีวยงำน ชีัดเจน) ทรำบเบอ้ งตีนภำยใน 15 วีันี รีับ รำยงำนและตีิดตำม
ควำมกีำวหนีำผลกำรดำเนีิน งำนจำกหนีวยงำนท่เกียวขีอง สรีุปรำยงำนผลกำรี ดำเนินงำน เสนอสำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอสันทรำยี เกีบขีอมีูลในระบบอิเลีกทรอนีิกส เพอ่ กำรี ประมวลผลและสรีุป วิเ ครำะห จีัดทำ
รำยงำนสรีุปผลกำรวิเ ครำะหีเสนอผูีบรีิหำร (รำยเดีอน/รำยปี) สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยีเกบเรอ่ ง
3.1.3

ขั้นตอนการปฏิิบัติการ
(1) เจีำหนีำทส่ ำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยี รีับเร่องรีองเรียน/แจีงเบำะแสี ดีำน
กำรทีุจรีิตและประพฤตีิชอบ จำกชองทำงกำรรีองเรียนของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยี 7 ชีองทำง
ดังตอไปน้
-ีติดตอดวยตนเองีโดยผูรับบริกำรสำมำรถขอรับแบบฟอรมแจงขอรองเรยนีขอคิดเหนหร
ขอเสนอแนะีและคำชมเชยไดท่เจำหนำท่ประจำศูนยรับขอรองเรยนี
-ี จดหมำยี โดยจำหนำซองถึงี “ศูนยรับขอรองเรยนี สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยี
เลขท่ 86ีหมูี4ีตำบลป่ำไผีีอำเภอสันทรำยีจังหวัดเชยงใหมีี50210
-ีทำงโทรศัพทีไดแกีสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยีหมำยเลขี053-350511
- Email: Sansaipublichealth@gmail.com
- ทำงเพจเฟสบุ๊คสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย
- ตูรับฟังควำมคิดเหนของสำนักงำนีี
- ชองทำงอ่นี ๆี เชนี ศูนยดำรงธรรมี กระทรวงมหำดไทยี หรอศูนยบริกำรประชำชนี
สำนักงำนีปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรีโทรศัพทีหมำยเลขี๑๑๑๑ีเป็นตนี
(2) เจีำหนีำทีสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยี ลงทะเบียนรีับเรีองในระบบสำร
บรรณอีิเลกทรอนิกส
เอกสำรฉบบั น้เปนสมบตของศนย์ปฏบตกำรตอตำนกำรทุจรต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) เทำนั้น หำมนำไปใชภำยนอกหรอทำซ้ำโดยไมไดรบั อนญ
ุ ำต

(3) เจำหนีำท่สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยีคีัดแยกหนีังสีอ วิเครำะหีเนีอหำ
ของเร่องรองเรยน/แจงเบำะแสดำนกำรทุจริตและประพฤติชอบ
(4) เจีำหนีำทส่ ำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยี สรีุปควำมเหีนเสนอและจีัดทำี
หนังสอถึงสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย พีิจำรณำลงนำม
(5) เจำหนีำท่สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยีสีงเร่องใหีหนีวยงำนท่เ ก่ย วขีองี
ดำเนินกำร
(6) เจีำหนีำทส่ ำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยีแจีงผูีรีองทีุกขี/รีองเรียน (กรณีมช่อ/
ทอ่ ยู/หนวยงำน ชีัดเจน) ทรำบเบ้องตนภำยใน 15 วีัน
(7) เจีำหนีำทีสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยีรีับ รำยงำนและตีิด ตำม
ควำมกำวหนำผลกำรดำเนินงำนจำกหนวยงำนท่เก่ยวของ
(8) เจีำหนีำทีสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยีเสนอสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย
(9) เจำหนำท่สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยีเ ก บ ข อ มู ล ใ น ร ะ บ บีอีิเลกทรอนิกส
เพี่อกำรประมวลผลและสรุปวีิเครำะห
(10) เจำหนีำทส่ ำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยีวีิเครำะห จีัดทำรำยงำนสรีุปผล
กำรวีิเครำะหเสนอผูบริหำร (รำยเดอน/รำยปี)
(11) เจำหนีำทส่ ำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยีจัดเกบเรอ่ ง

เอกสำรฉบบั น้เปนสมบตของศนย์ปฏบตกำรตอตำนกำรทุจรต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) เทำนั้น หำมนำไปใชภำยนอกหรอทำซ้ำโดยไมไดรบั อนญ
ุ ำต

บทที่ิ4
กฎหมายิระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.1 กฎหมาย ระเบิียบ และเอกสารที่เกี่ยวขิ้อง
1. รีัฐธรรมนีูญแหีงรำชอำณำจีักรไทย มำตรำ 59 บีัญญีัติีใหีบีุคคลยีอมมีสีิทธิ์เสนอเรีองรำวรีองทีุกข
และไดรับกำรแจงผลกำรพีิจำรณำภำยในเวลำอันรวดเรว
2. พระรำชกฤษฎกำวำดวยหลีักเกณฑีและวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำนเมองท่ด พ.ศ. 2546 มำตรำี38
3. พระรำชบัญญัติระเบยบขำรำชกำรพลเรีอน พ.ศ. 2551 (กรณขีำรำชกำรพลเรีอนสำมัญ)
4. พระรำชบัญญัติขี อมูลขำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2546
5. ระเบยบสำนีักนำยกรัฐมนตรวีำดวยกำรรับฟังควำมคิดเหนของประชำชน พ.ศ. ๒๕๔๘
6. ระเบยบสำนีักนำยกรัฐมนตรวีำดวยกำรพีัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกีไขเพีิ่มเติม
7. ระเบยบสำนีักนำยกรัฐมนตรีวีำดวยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกีไขเพีิ่มเติม
8. ระเบียบกระทรวงกำรคลีังวำดีวยลีูกจีำงประจำของสีวนรำชกำร พ.ศ. 2537 (กรณีลีูกจีำงประจำ)
9. ระเบยบสำนีักนำยกรัฐมนตรีวีำดวยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. 2544
10. ระเบยบสำนีักนำยกรัฐมนตรวีำดวยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 (กรณพนักงำนรำชกำร)
11. ระเบยบสำนีักนำยกรัฐมนตรวีำดวยกำรจัดกำรเร่องรำวรองทุกข พ.ศ. 2552
12. ระเบียบกระทรวงสำธำรณสีุขวีำดีวยพนีักงำนกระทรวงสำธำรณสีุข พ.ศ. 2556 (กรณีพนีักงำน
กระทรวงสำธำรณสุข)
13. หนีังสีอสำนีักเลขำธิกำรคณะรีัฐมนตร ท่ นร 0206/ว 218 ลงวนท่ 25 ธันวำคม 2541 เรีองี
หลีักเกณฑีและแนวทำงปฏิบัีติีเกียวกีับกำรรีองเรียนกลีำวโทษขีำรำชกำรี และกำรสอบสวนเร่องรำวรีองเรียนี
กลำวโทษขำรำชกำรวีำกระทำผิดวีินัย

เอกสำรฉบบั น้เปนสมบตของศนย์ปฏบตกำรตอตำนกำรทุจรต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) เทำนั้น หำมนำไปใชภำยนอกหรอทำซ้ำโดยไมไดรบั อนญ
ุ ำต

4.2 การจัดเก็บเอกสาร
ชือ่ เอกสาร
คูมีอกำรปฏิบีัติงำน
กระบวนกำรจัดกำร
เร่องรองเรยน/แจง
เบำะแส
ดำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ี

สถานที่เก็บ
ผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย งำนบริหำร

ระยะเวลา
1 ปี
(ทบทวน)

เวีบเพจเฟสบุ๊คี
งำนบริหำร
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย

Available

4.3 ผู้มีสิ ิทธิ์เข้าถิง
- เจำหนีำท่สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย
4.4 ระบบการติดตามและประเมิินผล
4.4.1 รอยละของเร่องรองเรยน/แจงเบำะแส ทไ่ ดรับกำรดำเนินกำรภำยใน 15 วีันทำกำร
4.4.2 ระดีับควำมสำเรีจของเรีองรีองเรียน/แจีงเบำะแส ไดีรีับกำรตีิดตำมผลกำรดำเนีินงำนในกำร
แกีไขปัญหำ
4.4.3 ระดับควำมสำเรจของกำรจีัดทำรำยงำนสรีุปผลกำรดำเนินงำนเร่องรีองเรยน/แจงเบำะแส

เอกสำรฉบบั น้เปนสมบตของศนย์ปฏบตกำรตอตำนกำรทุจรต กระทรวงสำธำรณสุข (ศปท.) เทำนั้น หำมนำไปใชภำยนอกหรอทำซ้ำโดยไมไดรบั อนญ
ุ ำต

