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บทท่ี 1 

บทน า 

1.1  หลักการและเหตุผล 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) มีบทบาทหน้าที่หลักในการ
ก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557-2560) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม 
และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต โดยร่วมก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนา น ากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการ  
ที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี 
มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข น าสู่ 
ค่าดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

และยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 3 ช่องทาง ประกอบด้วย  

ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” www.stopcorruption.moph.go.th 
ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
นอกจากนี้  ยั งได้ รั บเรื่ องร้องเรียนและแจ้ งเบาะแสผ่ านทางจดหมายอิ เล็กทรอนิกส์ที่  

moph.stopc@gmail.com ตลอดจนผ่านทางศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
(ศบท.) อีกด้วย ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข และคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ทีส่อดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 มาตรา 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/
mailto:moph.stopc@gmail.com
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38 ที่ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการ
ด้วยกันเก่ียวกับงานท่ีอยู่ในอ านาจ 
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หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้
ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 37”และ มาตรา 41 “ในกรณีที่ 
ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ  อุปสรรค ความยุ่งยาก 
หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น  
จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป....” ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
พ.ศ. 2552 และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557  
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

  ซึ ่งอ านาจหน้าที ่ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้  
ยังได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข (ศบท.)  
และส านักงานตรวจและประเมินผล (กลุ่มร้องเรียน) เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส บูรณาการการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์ 
และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ คือ การป้องกัน การส่งเสริม การรักษา และการฟ้ืนฟู บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือให้บุคลากรผู้ เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง 
การด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
  3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ  
ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน 
  4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 



เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ (ศปท.) เท่านั้น  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

เอกสารเลขท่ี  SP-MOPH-M-001 แก้ไขครั้งท่ี 01 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  10 มกราคม 2560 หน้า 4 ของ 19 

บทท่ี 2

ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒.๑ หน่วยงาน 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

ส านักงานรัฐมนตร ี
ส านักตรวจ 

และประเมินผล 
(เขตสขุภาพ 12 เขต) 

กรมวชิาการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานส่วนกลางในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

ศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์

กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงาน 
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ 
ระบบคุณธรรม 
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2.2 ขอบเขต 
  ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด าเนินงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) โดย 
ผ่านทางช่องทาง 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
  1. ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
   - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
   - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  2. เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
  3. ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/
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2.3 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 2.3.1  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)  
   มีบทบาทหน้าที่ ในการด าเนิ นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในกระทรวง รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยง
กับส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน ป.ป.ท. มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   1. เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
   2. ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
  3. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย  
มิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 
  4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  5. ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 
การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของส่วนราชการ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ 
มอบหมาย 
 2.3.2 กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมของส่วนราชการและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งประกอบด้วย  ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต ามพร ะร าชบัญญัติร ะ เ บีย บ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.  2537 และระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 และการสอบสวน/พิจารณาเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.  2539 
รวมทั้งการด าเนินคดีปกครองในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  1) การสืบสวน สอบสวน และตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกระท าผิดวินัย และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
  2) การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์ และเรื่องร้องขอความเป็นธรรม 
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 2.3.3 ส านักตรวจและประเมินผล (เขตสุขภาพ ที ่1-12) 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังต่อไปนี้ 
  1) เป็นหน่วยทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอ
ความเป็นธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ของเขตบริการสุขภาพท่ี 1-12  
  2) ประมวลประเด็นปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอความเป็น
ธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ของเขตบริการสุขภาพ  
  3) สรุปวิเคราะห์และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการของสาธารณสุข -
นิเทศก์ 
  4) ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ และแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 
  5) จัดท าระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และพัฒนาเครือข่าย เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา
ภายในเขตบริการสุขภาพให้เป็นเอกภาพ 
  6) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ให้ถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย เพ่ือ
เอ้ืออ านวยต่อผู้บริหารในการเรียกใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในระดับนโยบาย 
  7) สรุป/วิเคราะห์ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวม 
เสนอผู้บริหารในเขตบริการสุขภาพ  
 2.3.4 ส านักงานรัฐมนตรี 
  1) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน ขอความเป็นธรรม และขอความช่วยเหลือที่มีผู้ยื่นค าร้อง
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้บริหารทางการเมืองของกระทรวงสาธารณสุข 
  2) ให้ค าแนะน าเบื้องต้นต่อประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือ ขอความอนุเคราะห์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบ
หรือชุมนุมร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 2.3.5 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
  1) เป็นศูนย์กลางในการประสานการไขปัญหาตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชนใน
ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข 
  2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการภายในกระทรวงให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผนที่ก าหนด 
  3) ประมวลประเด็นปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขหรือน าเสนอผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการ 
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  4) กรณีข้อประเด็นปัญหาที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใด ให้น าเข้าสู่การวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจ ากระทรวงต่อไป 
  5) ติดตามผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว และประชาชนพึง
พอใจ 
  6) อ านวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบ หรือชุมนุมร้องเรียนต่อผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุขด้วยวิธีสันติวิธี 
  7) จัดระบบและพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาให้
เป็นเอกภาพ 
  8) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นปัจจุบันและเอ้ืออ านวยต่อผู้บริหาร
ในการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในระดับนโยบาย 
  9) สนับสนุนและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 
  10) จัดท าสรุปรายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของกระทรวง 
สาธารณสุข และน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทุกเดือน 
 2.3.6 หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข  
  ด าเนินการแก้ไขและตอบข้อร้องเรียนตามข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ที่ได้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านช่องทางที่ก าหนด 
 
2.4 ค าจ ากัดความ 
  ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่อยู่ในก ากับของราชการ ฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐวิสาหกิจ 
  ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอ านาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้เรื่องร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการแก้ไขและ/หรือเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนา
ระบบร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
และจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
ในส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ 
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  การร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพื่อด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ผ่านช่องทาง 3 ทาง อันได้แก่  
  1. ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
   - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
   - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  2. เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
  3. ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
  การร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระท าความผิด
ทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้ก าหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัย 
และได้ก าหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่องเก่ียวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว 
  ผู้ร้องเรียน/แจง้เบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีสิทธิ
เสนอค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้  
  หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.) 
 หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการ
แก้ไขกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นๆ ประกอบด้วย ส านักตรวจและ
ประเมินผล (เขตสุขภาพที่ 1-12) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ส านักงานรัฐมนตรี กรมวิชาการ 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภายนอกที่มีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเข้ามาผ่านช่องทาง 2 
ช่องทาง ดังกล่าว 
 การด าเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการ
แก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีท่ีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/
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2.5 ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
1) การบริหารจัดการ การทีส่วนราชการด าเนินการด้าน

การบริหารจัดการโดย 
เปดเผย โปร่งใส และ เป็นธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชนและ
ผลเสียทางสังคม ภาระตอ 
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์
ที่จะด าเนินการ และประโยชน
ระยะยาวของราชการที่จะไดรับ
ประกอบกัน 
 

1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณร้องเรียน
โดยกล่าวหาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
พฤติกรรมส่อในทางไม่สุจริตหลายประการ 
2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดยกล่าวหาว่า
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมีพฤติกรรมส่อ
ในทางไม่โปร่งใสหลายประการ และหรือมี
พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต 
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดยกล่าวหา
ว่าผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องด าเนินการเกี่ยวกับ
การแต่งตั้ง การเลื่อนต าแหน่ง การพิจารณาความ
ดีความชอบ และการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม 
ฯลฯ 
 

2) วินัยข้าราชการ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วาง
หลักเกณฑ์ข้ึนมาเป็นกรอบ
ควบคุมให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่ และก าหนดแบบแผน
ความประพฤติของข้าราชการ 
เพ่ือให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยก าหนดให้
ข้าราชการวางตัวให้เหมาะสม
ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 
 

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วยวินัย
ข้าราชการตามที่กฎหมายก าหนด  
ฯลฯ 
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ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
3) การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน  

การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มี
เจตนารมณ์เพ่ือการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วง
นอกเวลาราชการ และเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ 
หรือต่างหน่วยบริการทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ ไป
ในทางมิชอบหรือมีการทุจริต 
 

1. การเบิกจ่ายเงิน พตส. 
2. ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติ 
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
4. ค่าตอบแทน อสม. 
5. ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน 
ในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ 
ฯลฯ 
 

4) ขัดแย้งกับ
เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน
ของรัฐ 

การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหาย
ของหน่วยงาน ร้องเรียน
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานเกี่ยวกับ
การกระท าการใดๆ ที่มีผล
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียนหรือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

ปฏิบัติการใดท่ีส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 

5) การมีพฤติกรรมที่
เข้าข่ายผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ
ใดๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไป
มีส่วนได้เสียกับกิจกรรม หรือการ
ด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์
ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ท าให้
มีการใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดย
ไม่สุจริตก่อให้เกิดผลเสียแก่
ภาครัฐ 
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบุคคล
อ่ืน ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
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2.6 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.6.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
   1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน 
   2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
   3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฎอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 
   4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
 2.6.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว 
ที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.6.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 2.6.5 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ในการด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บ
เป็นฐานข้อมูล 
 2.6.6 ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยาน
แวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะท าการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
   2) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี 
ค าพิพากษาหรือค าสั่งที่สุดแล้ว 
   3) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ด าเนินการ 
หรือด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 
   4) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน  
   นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้
พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี
 
 
 
 
 
 



เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ (ศปท.) เท่านั้น  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
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บทท่ี 3

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3.1 ผังกระบวนการ 
3.1.1 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ล าดับ กระบวนงาน 
ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 นาท ี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.)  

2 2 นาท ี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 

3 30 นาท ี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 

4 1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 

5 30 นาท ี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 

(1) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) รับเรื่องรอ้งเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ

ประพฤติมชิอบ 3 ชอ่งทาง ทีก่ าหนด 

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส ์

(4) หัวหน้าศูนย์ฯ 
พิจารณา 

ไม่ลงนาม 

ลงนาม 

(3) คัดแยก/วิเคราะห์เนือ้หาของเรื่องร้องเรยีน/ 
/แจ้งเบาะแสด้านทจุริตฯ และจัดท าหนังสอืไปยังหัวหน้าศูนย์ฯ 

กร
ม
วิช
าก
าร 
8 
กร
ม 

กลุ่ม
เสริม 
สร้าง

วินัยและ
ระบบ
คุณ 

ธรรม 

ส านัก
ตรวจและ
ประเมิน 

ผล 
(เขต

สุขภาพ 
ที่ 1-12) 

หน่วยงาน
นอก

กระทรวง
สาธารณสุข 

(5.1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

ส า 
นัก
รัฐ 
มน 
ตรี 

ก 

(5.2) แจ้งผู้ร้องทุกข์/
ร้องเรียน (ท่ีมีช่ือ/ท่ีอยู่/
หน่วยงาน ชัดเจน) 
กรณีไม่ระบุช่ือ แต่
ร้องเรียนผ่านระบบทาง
เว็บไซต์ สามารถตรวจสอบ
สถานะได้ 

ลงนาม 

ศูนย์
บริหาร
จัดการ
เรื่อง 

ราวร้อง
ทุกข์ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบ  
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ล าดับ กระบวนงาน 
ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 

  

    
6  

 
 
 

7-15 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 
 

7  
 
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 

8  
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 

9 
 
 
 
 

 30 นาท ี เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 

10  
 
 
 
 

1 วัน/ 30 วนั เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 
 

 
11 

 
 
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) 
 
 

 
 
 
 

ก 

(6.1) รับรายงานผลการด าเนินงาน
จากหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

(6.2) ติดตามความก้าวหน้ากับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 

(7) สรุปรายงานผลการด าเนินงานจาก
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

(11) ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
(ศปท.) เก็บเรือ่ง 

 

(8) เสนอหัวหน้าศนูย์ปฏิบัติการตอ่ต้าน
การทุจริตฯ 

(9) จัดเก็บข้อมูลในระบบอิเลก็ทรอนกิส์  
เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห ์

 

(10) จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห ์
เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี) 

 



 

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ (ศปท.) เท่านั้น  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
 และประพฤติมิชอบ  
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 3.1.2 ขอบเขต 
   เริ่มจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) รับเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
   1. ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
    - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
    - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
   2. เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
    กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
  3. ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข  
ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) คัดแยกหนังสือ 
วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดท า
หนังสือถึงหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) พิจารณาลงนาม ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ (กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักรัฐมนตรี กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
ส านักตรวจและประเมินผล (เขตสุขภาพ 12 เขต) หน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตฯ (ศปท.) แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 
วัน รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน เสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) เก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการ
ประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี) ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) เก็บเรื่อง 
 
 3.1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   (1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.) 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
    1. ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
     - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
     - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
    2. เว็บไซต์“ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
     การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
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   (2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   (3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา
ของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ  
   (4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) สรุปความเห็นเสนอและจัดท า
หนังสือถึงหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) พิจารณาลงนามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินการ (กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานรัฐมนตรี กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม ส านักตรวจและประเมินผล (เขตสุขภาพ 12 เขต) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข หน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข) หากไม่พิจารณาลงนามด าเนินการตามข้อสั่งการต่อไป 
   (5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) ด าเนินการ 
    (5.1) จัดส่งหนังสือเรื่องร้องเรียน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ (กรม
วิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานรัฐมนตรี กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ส านักตรวจ
และประเมินผล (เขตสุขภาพ 12 เขต) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานนอก
กระทรวงสาธารณสุข) 
    (5.2) แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้น
ภายใน 15 วัน กรณีไม่ระบุชื่อ และร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ “ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” http://www.stopcorruption.moph.go.th/ 
สามารถตรวจสอบสถานะ การด าเนินการของเรื่องได้โดยการใช้รหัสผ่าน และ/หรือเลขประจ าตัวบัตร 
ประชาชน 13 หลักของผู้ร้องที่จะปรากฏหลังจากท่ีท่านด าเนินการร้องเรียนผ่านระบบ  
   (6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.)  
    (6.1) รับรายงานและติดตาม-ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
    (6.2) ติดตามความก้าวหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   (7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) สรุปรายงานจากผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
   (8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) เสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) 
   (9) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) จัดเก็บข้อมูลในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ 
         (10) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) วิเคราะห์ จัดท ารายงานสรุปผล
การวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี) 
         (11) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ (ศปท.) จัดเก็บเรื่อง 
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บทท่ี 4 
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 
4.1  กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 59 บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ 
และได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว 
  2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38  
  3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ) 
  4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 
  5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.  2537 (กรณีลูกจ้างประจ า)
  9. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
 10. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (กรณีพนักงานราชการ) 
 11. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
 12. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.  2556 (กรณีพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข) 
 13. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย 
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4.2 การจัดเก็บเอกสาร 

 
ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข (ศปท.) 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

กลุ่มงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

1 ปี 
(ทบทวน) 

เว็บไซต์ 
stopcorruption.moph.go.th 
 
 

กลุ่มงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

Available 

 
4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 
 - เจ้าหน้าทีศู่นย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
 
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล 
 4.4.1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่ได้รับการด าเนินการภายใน 15 วันท าการ 
 4.4.2 ระดับความส าเร็จของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับการติดตามผลการด าเนินงานในการ
   แก้ไขปัญหา 
 4.4.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 



เอกสารฉบับนี้เป็นสมบตัิของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ (ศปท.) เท่านั้น  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

เอกสารเลขท่ี  SP-MOPH-M-001 แก้ไขครั้งท่ี 01 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้ 10 มกราคม 2560 หน้า 19 ของ 19 

บทท่ี 5

ภาคผนวก 

5.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดท า Work Flow 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การอนุมัติ เป็นต้น 

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 


