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ค าน า 
 
 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ส าคัญในการรับข้อร้องเรียนเรื่อง
การทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
ในก ากับของกระทรวง องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ส่งต่อไปยังส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงประสาน ติดตามอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ  และต้องด าเนินการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่สนองตอบต่อมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงทบทวน
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดิม และ
ก าหนดเป็นคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้สอดรับกับคู่มือการปฏิบัติกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2561 ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรที่รับผิดชอบในกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างบูรณาการ และให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
 

1.1  หลักการและเหตุผล 
  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนด
ทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม  
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “กระทรวงสาธารณสุข 
ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ด้วยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข 
ไดก้ าหนดมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม 
และเครือข่าย) มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตโดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา น ากลยุทธ์การป้องกัน  
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ 
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธา
ต่อการบริหารราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข น าสู่ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือ  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีค่า
คะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 และค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
 นอกจากนี้  ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐในก ากับของกระทรวง องค์การ
มหาชน และรัฐวิสาหกิจ ส่งต่อไปยังส่วนราชการ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงประสาน ติดตาม 
อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ และต้องด าเนินการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ที่สนองตอบต่อมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการที่ก าหนดดังนี้ 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งที ่03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 2 ของ 27 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

 ข้อ 1 ในกรณีที่มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงาน
ผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบทันที และให้พิจารณาด าเนินการ  
ทางวินัยหรืออาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้ ให้รายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
  กรณีท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเป็นกรณีที่ท าให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการหรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้น 
ชี้มูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องไปด ารงต าแหน่งอ่ืนเป็นการชั่วคราว 
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระท าที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีที่ เป็น 
เรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งในอัตราก าลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในส านักนายกรัฐมนตรีและด าเนินการตามมาตรการ 
ที่ก าหนดขึ้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการก าหนดกรอบอัตราชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
หรือค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐและการก าหนดอัตราก าลังชั่วคราว ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 2 ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิด  
ได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบ 
ความคืบหน้าและเร่งรัดการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ข้ าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจากต าแหน่งก็ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และในกรณีที่พบว่า 
มีความเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  
เพ่ือพิจารณาด าเนินคดีโดยทันที 
  กระบวนการพิจารณาด าเนินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องตามปกติ แต่ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ ความสนใจ 
ของประชาชน และมูลค่าความเสียหายที่เกิดข้ึน 
  ในกรณีที่เป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการ
ปรับย้ายจากต าแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปด ารงต าแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการลงโทษ 
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  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
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เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

 ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ท าให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือท าให้เกิดความเดือดร้อน 
แก่ประชาชน ให้ถือเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนตามข้อ 1  
วรรคสองด้วย 
 ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยานหรือผู้ที่ให้ข้อมูล
เบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการด าเนินการต่อ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมูลเพ่ือใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพ่ือ 
ให้มีการด าเนินการที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอ่ืน ให้พิจารณาด าเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย 
 ข้อ 5 ให้คณะรัฐมนตรีสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์นี้โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 นอกจากนี้ ยังส าทับกับประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ ด้านการปราบปราม (๑) ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 
 1. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง 
และมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าประพฤติมิชอบ  
หรือกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 
 2. การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ ได้แก่  
 2.1 รวดเร็ว  ก าหนดเวลาในการด าเนินการให้ รวดเร็ว หากไม่แล้วเสร็จให้ถือเป็น 
ความบกพร่องของผู้บังคับบัญชา บังคับใช้มาตรการทางแพ่งและทางปกครองด้วยความรวดเร็ว เท่าที่  
อาจจ าเป็นเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความครบถ้วนสมบูรณ์ของสมุดบัญชี บันทึก รายงานการเงิน หรือ  เอกสารอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องกับรายจ่ายและรายรับของรัฐ และเพ่ือป้องกันการปลอมแปลงเอกสารดังกล่าว 
 2.2 เด็ดขาด หากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าความผิดต้องด าเนินการลงโทษทันทีภายในเวลา
ตามที่กฎหมายก าหนด หากพบว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือหากอยู่ในต าแหน่งหน้าที่ต่อไปจะก่อให้เกิด  
ความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้ใช้มาตรการสั่งให้พ้นจากหน้าที่ พักงาน หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 2.3 เป็นธรรม หากมีการร้องขอความเป็นธรรมให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเงื่อนเวลา 
ที่ก าหนด และแจ้งให้ผู้ร้องทราบทันที พร้อมรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและเป็นข้อมูล  
หรือด าเนินการต่อไป หากพบว่าเป็นกรณีที่ไม่พบพฤติการณ์ว่าเป็นผู้กระท าความผิดก็ให้เปดดเผยข้อมูล 
ให้สาธารณะทราบ 
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เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

   ดังนั้น กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. ให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การรับเรื่องร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 2. ให้บุคลากรที่รับผิดชอบในกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น      
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างบูรณาการ 
 3. เป็นหลักฐานแสดงวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เปดดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ แสดงข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดการข้อร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงาน 
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บทท่ี 2 
 

ระบบบริหาร 
 
 
 

2.1 แผนผังระบบบริหาร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

ศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์

กระทรวงสาธารณสุข 
 

ส านักงานรัฐมนตร ี

- กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ 
- หน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
- องค์การมหาชน 
- รัฐวิสาหกิจ 

กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม 

กองตรวจราชการ 
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2.2 ขอบเขต 
   ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรที่รับผิดชอบกระบวนการรับข้อร้องเรียน 
เรื่องการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข     
โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 
  ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข  
  ช่องทางที่ 2 www.stopcorruption.moph.go.th เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต 
  ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
  ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน  
  ช่องทางที่ 5 ส านักข่าวอิศรา 
 
2.3 ผู้รับบริการ 

  สามารถจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการได้ดังนี้ 
 1. ภาคประชาสังคม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้น าชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
และชมรมต่างๆ เป็นต้น 
 2. หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานภายนอกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 3. องค์กรภาคเอกชน  
 
2.4 ประเภทข้อร้องเรียน 
  1. ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
  2. ข้อร้องเรียนการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
  3. ข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบ ไม่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาลตามที่กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของ 
ทางราชการที่เกี่ยวข้องก าหนด 
 
 
 
 
 
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/
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2.5 หลักเกณฑ์ในการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
  1. ใช้ถ้อยค าหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมี 
   1.1 วัน เดือน ปี 
   1.2 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ 
   1.3 ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีความชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการสืบสวน สอบสวนได้ 
   1.4 ระบุพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ (ถ้ามี) 
   1.5 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือกลั่นแกล้งให้ผู้ อ่ืนเสียหาย หรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเสียหาย 
   1.6 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในการด าเนินการตรวจสอบ 
สืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงได้นั้น ผู้บริหารสั่งให้ยุติเรื่อง และเก็บเป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
อันอาจจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  
  2. ต้องไม่เป็นข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
   2.1 ข้อร้องเรียนที่ เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดตามข้อ 1.  
จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
   2.2 ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค าพิพากษาหรือ 
ค าสั่งถึงที่สุดแล้ว 
   2.3 ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   2.4 ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล 
   2.5 ข้อร้องเรียนที่องค์กรอิสระได้ด าเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได้มีข้อสรุปผล
การพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ป.ป.ง.) เป็นต้น 
   นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจโดยชอบธรรมของผู้บังคับบัญชา 
ว่าจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่ โดยพิจารณาเป็นเรื่องเฉพาะกรณี 
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2.6 การพิจารณาในการก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
    การพิจารณาข้อร้องเรียนในการก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนนั้น จะต้องปฏิบัติตาม 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย ดังนั้น  
การส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น 
  1. กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหา เนื่องจากเรื่อง 
ยังไมได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อน  
และเสียหายได้  
  2. เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
  3. กรณีผู้ร้องเรียนระบุในค าร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงาน 
ต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนให้หน่วยงานผู้ถูกร้องทราบ เนื่องจากผู้ร้องเรียนอาจจะได้รับความเดือดร้อน 
ตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ  
 
2.7 ค าจ ากัดความ 
  ส่วนราชการ  หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในก ากับของราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
  ผู้บริหาร  หมายถึง ผู้ที่มีอ านาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้รับการแก้ไขเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณา
พัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ผู้รับบริการ  หมายถึง ผู้รับบริการจากภาคประชาสังคม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้น าชุมชน  
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และชมรมต่างๆ เป็นต้น หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานภายนอก
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค เป็นต้น และองค์กรภาคเอกชน  
 ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้ร้องเรียนในประเด็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ก าหนด 
  หน่วยรับข้อร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ  หมายถึง 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ) 
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 ข้อร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หมายถึง เรื่องร้องเรียน
กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข กระท าการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
รวมถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในต าแหน่ง หรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่
อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ         
การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือและเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการ
ทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
  การด าเนินการ หมายถึง การที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมีกระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตั้งแต่ต้น จนถึงได้ข้อสรุป  
เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง การลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวน และรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาผลการสืบสวน การลงโทษตามที่
กฎหมายก าหนด 
  การตอบสนอง หมายถึง การที่หน่วยรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ได้ให้ข้อมูลการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้กับผู้รับบริการ  
ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อ 
ถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 และมาตรา 41 “ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูล 
และสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นจะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป....” ระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที ่69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
 บัตรสนเท่ห์ หมายถึง การเขียนเปิดโปง ประจาน การว่ากล่าวให้ร  าย ร้องเรียนกล่าวหาผู้อ่ืน  
ให้ได้รับความเสียหาย หรือเป็นลักษณะจดหมายฟ้องหรือกล่าวโทษผู้อ่ืนที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏ 
ชัดแจ้ง ชี้พยานบุคคลแน่นอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่ามีเหตุผลหรือพฤติการณ์เชื่อมโยง
พอที่จะเชื่อในเบื้องต้นได้หรือไม่เพียงใดว่าข้อกล่าวหาควรจะเป็นเช่นนั้น 
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บทท่ี 3 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 

3.1 ผังกระบวนการ 
 
 3.1.1 กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ระดับผู้อ านวยการ และระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
 
 
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

5 นาที 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

2  
 
 
 

2 นาที 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

3  
 
 
 

1 ช่ัวโมง 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

  
 
 
 

  

 

(1) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ 
รับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏบิัติหรอืละเว้นการปฏิบัติหนา้ที ่

โดยมิชอบ จากช่องทางที่ก าหนด  

(2) สารบรรณของ ศปท. ลงทะเบียนรับเร่ืองในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

(3) ผู้รับผิดชอบกระบวนการรับข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริต ฯ  
คัดกรอง วิเคราะห์ สรุปประเด็น และเสนอความเห็นเบื้องต้น 

 ก 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

  
 

 

  

4  
 
 
 

10 นาที กลุ่มงาน
ป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

5  
 
 
 
 

1 วัน กลุ่มงาน
ป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 
 

6  
 
 
 

  

7  
 
 
 

  

8  
 
 
 

  

9  
 
 
 
 

5 นาที กลุ่มงาน
ป้องกันและ
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 
 

 
 
 
 

(5) หัวศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ลงนาม 

(4) หัวหน้ากลุ่มงานปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ฯ  
ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหาตาม (3) และเสนอ (5) 

 ก 

5.1 ลงนาม 

5.2 ไม่ลงนาม 

(6) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม (สวค.) 

(7) ส าเนาเร่ืองแจ้งกองตรวจราชการ 
รับเรื่อง 

(9) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ 
บันทึกเร่ืองที่ด าเนินการในระบบ ศปท. และติดตามเร่ือง  

(8) ผู้รับผิดชอบแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีปฏิบัติตามเง่ือนไข  
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(1) ขอบเขต 
   เริ่มจากผู้ รับผิดชอบกลุ่ มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่ก าหนด ได้แก่ 
   ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข  
   ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข   
     www.stopcorruption.moph.go.th ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต 
   ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
   ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน  
   ช่องทางที่ 5 ส านักข่าวอิศรา 
งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ระดับผู้อ านวยการ และระดับเชี่ยวชาญ
ขึ้นไป ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาประเด็น
การร้องเรียนที่ได้รับเสนอความเห็นต่อหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และเสนอไปยังหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งไปยังกลุ่มเสริมสร้างวินัย  
และระบบคุณธรรมด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ และส าเนาเอกสารส่งกองตรวจราชการ แจ้งผู้ร้องเรียน
ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้
ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ตามมาตรา 37 
 

(2) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   1. ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รับข้อร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่ก าหนด (ตามระบุในขอบเขต) 
   2. งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียน 
รับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   3. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ระดับผู้อ านวยการ และระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับ 
   4. หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจสอบรายละเอียด
เนื้อหาตามข้อ 3. และเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 13 ของ 27 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

 
   5. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนาม 
    5.1 กรณีลงนาม ส่งเรื่องไปยังกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ด าเนินการตามหน้าที่
และอ านาจ 
    5.2 กรณีไม่ลงนาม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส่งเรื่องไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด าเนินการ
ตามข้อสั่งการของหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
   6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องตามข้อ 5. ให้กลุ่มเสริมสร้าง
วินัยและระบบคุณธรรม  
   7. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้ าที ่ 
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส าเนาเรื่องส่งไปยังกองตรวจราชการ เพ่ือรับทราบ
ข้อมูล 
   8. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียน 
แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 
   9. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  บันทึกเรื่องที่ด าเนินการในระบบของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และติดตามเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 14 ของ 27 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

 3.1.2  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทีอ่ยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

5 นาที 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

2  
 
 
 

2 นาที 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

3  
 
 
 

1 ช่ัวโมง 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

4  
 
 
 

10 นาที กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

5  
 
 
 
 

 กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

6  
 
 
 

1 วัน กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

  
 
 

  

 

(4) หัวหน้ากลุ่มงานปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ฯ  
ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหา ตาม (3) และเสนอ (5) 

(5) หัวศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ลงนาม 

5.1 ลงนาม 

5.2 ไม่ลงนาม 

(1) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ 
รับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏบิัติหรอืละเว้นการปฏิบัติหนา้ที่ 

โดยมิชอบ จากช่องทางที่ก าหนด  

(2) สารบรรณของ ศปท. ลงทะเบียนรับเร่ืองในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

(3) ผู้รับผิดชอบกระบวนการรับข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริต ฯ  
คัดกรอง วิเคราะห์ สรุปประเด็น และเสนอความเห็นเบื้องต้น 

(6) ส่งกองตรวจราชการ 

 ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 15 ของ 27 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

  
 

 

  

7  
 
 
 

 
 
 
 

 

8  
 
 
 
 

5 นาที กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

 
(1) ขอบเขต 

   เริ่มจากผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รับข้อร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่ก าหนด ได้แก่ 
   ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข  
   ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข   
     www.stopcorruption.moph.go.th ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต 
   ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
   ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน  
   ช่องทางที่ 5 ส านักข่าวอิศรา 
งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับเสนอความเห็นต่อหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสนอไปยังหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ส่งไปยังกองตรวจราชการ ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ  
ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  หรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์  ที่สามารถติดต่อถึงผู้ ร้องเรียนได้  สอดคล้องกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 
 

 ก 

(8) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ 
บันทึกเร่ืองที่ด าเนินการในระบบ ศปท. และติดตามเร่ือง  

(7) ผู้รับผิดชอบแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีปฏิบัติตามเง่ือนไข  

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


คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 16 ของ 27 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

(2) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   1. ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รับข้อร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่ก าหนด (ตามระบุในขอบเขต) 
   2. งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียน 
รับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   3. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด วิเคราะห์และสรุปเนื้อหา
ประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับ 
   4. หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจสอบรายละเอียด
เนื้อหาตามข้อ 3. และเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
   5. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนาม 
    5.1 กรณีลงนาม ส่งเรื่องไปยังกองตรวจราชการ ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 
    5.2 กรณีไม่ลงนาม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส่งเรื่องไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด าเนินการ
ตามข้อสั่งการของหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
   6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องตามข้อ 5. ให้กองตรวจราชการ 
   7. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้ง
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37  
   8. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ บันทึกเรื่องที่ด าเนินการในระบบศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และติดตามเรื่อง 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 17 ของ 27 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

 3.1.3 กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ของส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในก ากับ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
 
ล าดับ 

 
กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

5 นาที 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

2  
 
 
 

2 นาที 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

3  
 
 
 

1 ช่ัวโมง 
 

กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

4  
 
 
 

10 นาที กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

5  
 
 
 
 

1 วัน กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 
 

6  
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 
 

(1) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ 
รับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏบิัติหรอืละเว้นการปฏิบัติหนา้ที่ 

โดยมิชอบ จากช่องทางที่ก าหนด  

(2) สารบรรณของ ศปท. ลงทะเบียนรับเร่ืองในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

(3) ผู้รับผิดชอบกระบวนการรับข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริต ฯ  
คัดกรอง วิเคราะห์ สรุปประเด็น และเสนอความเห็นเบื้องต้น 

(5) หัวศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ลงนาม 

(4) หัวหน้ากลุ่มงานปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต ฯ  
ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหา ตาม (3) และเสนอ (5) 

5.1 ลงนาม 

5.2 ไม่ลงนาม 

(6) ส่งส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 

 ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-003 แก้ไขครั้งท่ี 03 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  21  มีนาคม 2562 หน้า 18 ของ 27 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้  หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาาต 

 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 

  

7  
 
 
 

  

8  
 
 

 

5 นาที กลุ่มงานป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 
(1) ขอบเขต 

   เริ่มจากผู้ รับผิดชอบกลุ่ มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่ก าหนด ได้แก่ 
   ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข  
   ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข   
     www.stopcorruption.moph.go.th ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต 
   ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
   ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน  
   ช่องทางที่ 5 ส านักข่าวอิศรา 
งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐของส่วนราชการระดับกรม หน่วยงาน
ของรัฐในก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ วิเคราะห์และสรุปเนื้อหา
ประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับเสนอความเห็นต่อหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ และเสนอไปยังหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งไปยังของส่วนราชการ
ระดับกรม หน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
 

(8) ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ 
บันทึกเร่ืองที่ด าเนินการในระบบ ศปท. และติดตามเร่ือง  

(7) ผู้รับผิดชอบแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีปฏิบัติตามเง่ือนไข  

 ก 

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


คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 
 

(2) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
   1. ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รับข้อร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จากช่องทางที่ก าหนด (ตามระบุในขอบเขต) 
   2. งานสารบรรณของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียน 
รับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   3. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดกรองเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐของส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับ 
   4. หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตรวจสอบรายละเอียด
เนื้อหาตามข้อ 3. และเสนอหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
   5. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาลงนาม 
    5.1 กรณีลงนาม ส่งเรื่องไปยังส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 
    5.2 กรณีไม่ลงนาม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส่งเรื่องไปยังผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด าเนินการ
ตามข้อสั่งการของหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
   6. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องตามข้อ 5. ให้ของส่วนราชการ
ระดับกรม หน่วยงานของรัฐในก ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ 
   7. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียน 
แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37  
   8. ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ บันทึกเรื่องที่ด าเนินการในระบบศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และติดตามเรื่อง 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
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บทท่ี 4 
 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
4.1  กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 51 (2) บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว 
  2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 37 
และมาตรา 41 
  3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ) 
  4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
  8. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
  9. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย 
 10. ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  69/2557 ลงวันที่  18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 11. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
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4.2 การจัดเก็บเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข 
กระบวนการ 
รับข้อร้องเรียนเรื่องการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือ 
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ  
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข  

กลุ่มงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
 

1 ปี 
(ทบทวน) 

เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
www.stopcorruption.moph.go.th 
 

 
 

กลุ่มงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 

Available 

 
4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 
 บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และบุคคลภายนอก 
 
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล 
 4.4.1 ระดับความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการแก้ไขปัญหา
 4.4.2 จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่รายงานในระบบบันทึกข้อมูลการรายงาน 
ผลการด าเนินงานตามแบบรายงานผลด าเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบ 
 4.4.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้ องเรียนทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 
 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/
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ภาคผนวก  
 
 
 

5.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดท า Work Flow 
 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 
 
 
 
 
 

 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 
 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การอนุมัติ เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 
 

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 
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5.2  ค าสั่งแต่งตั้ง 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี 21 มีนาคม 2562 

หัวข้อ คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทรเ์วช สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 

(หัวหน้า) 
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ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรพัยากรบุคคลปฏิบัติการ  
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