
   

 

 

คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
หมู่ที่ ๓ ต าบลเจ๊ะเห อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๘๑ ๓๒๒   
 
 
 

 

 



                          
                        ผู้รับผิดชอบ 
                 
      (นางสาวนอรไ์อนี  ยูโซ๊ะ) 
   ต าแหน่ง           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
   ผู้เห็นชอบ  
                 
       (นางมาซือนะห์  อามีเราะ) 
   ต าแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
   อนุมัติโดย   
                 
             (นายวีระโชติ รัตนกุล) 
   ต าแหน่ง              สาธารณสุขอ าเภอตากใบ 

 
 

 

 

 

คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น  

แนวทางการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการด าเนินการที่แตกต่างจากคู่มือปฏิบัติการรับ
เรื่องร้องทั่วไปเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐมีช่องทางในการ
ด าเนินการร้องเรียนและได้รับการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม เพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้ดียิ่งขึ้น  

 

                                                                ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
         ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
เร่ือง                  หน้า 
ค าน า 
สารบัญ    
     ๑. วัตถุประสงค์ ขอบเขต ค าจ ากัดความ       ๑ 

๒. ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส        ๒ 
๒.๑ ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส       ๓  
๒.๒ หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ๔ 

  ๒.๓ การพิจารณาในการก าหนดชั้นความลับและความคุ้มครองผู้ร้องเรียน  ๔ 
     ๓. ขั้นตอนการด าเนินการ  ๕  
          ๓.๑ ขั้นตอนการด าเนินการ                                                                        ๕-๖                    
          ๓.๒ ผังขั้นตอนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต  ๗ 
                และประพฤติมิชอบ                    
     ๔. กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง      ๘ 
     ๕. การจัดเก็บเอกสารและผู้มีสิทธิ์เข้าถึง      ๘ 
     ๖. ระบบการติดตามและประเมินผล       ๘ 
 ภาคผนวก 

- สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการจัดท า Work Flow 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
  ------------------------------------------------------------ 

๑. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และค าจ ากัดความ  
      ๑.๑ วัตถุประสงค์  

             เพ่ือให้เกิดกระบวนการด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แยกจากการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่
อย่างตรงไปตรงมาไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง และส่งเสริมความโปร่งใสของ           
การด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  

      ๑.๒ ขอบเขต  
 คู่มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของหน่วยงานรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ การบันทึกข้อร้องเรียน 
การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน         
เพ่ือด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงการประสานศูนย์รับข้อร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส การประสานหน่วยงานภายนอก การติดตามผลการแก้ไข / ปรับปรุง เพ่ือแจ้งกลับให้             
ผู้ร้องเรียนทราบ และการรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน  

                ๑.๓ ค าจ ากัดความ  
                      เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื่องร้องเรียนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยมีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รวมถึงมีผู้ใช้บริการ
หรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอ่ืน และได้ส่งต่อมายังส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส โดยเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีการ
ด าเนินการภายในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรืออาจจะเป็นเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่ยังมีการด าเนินการต่อในห้วงปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  

    การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ผ่านช่องทางอันได้แก่  
    ๑. กรณีผู้ร้องมีหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์มายื่นด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้ง 
งานธุรการรับหนังสือเข้าระบบสารบรรณของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และ
ด าเนินการรับเข้าระบบงานสารบรรณของกลุ่มงานนิติการ 
  กรณีผู้ร้องมาร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยวาจา ให้ผู้รับผิดชอบจัดท าค าร้องเรียน/        
ร้องทุกข์เป็นหนังสือให้ผู้ร้องลงชื่อ และแจ้งงานธุรการรับหนังสือเข้าระบบสารบรรณของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และด าเนินการรับหนังสือเข้าระบบสารบรรณของงานนิติการ 
โดยต้องด าเนินการทันทีเมื่อมีประชาชนเข้ามาร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
                       ๒. เสนอเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือรายงานให้สาธารณสุขอ าเภอตากใบ ทราบ
พิจารณาสั่งการ ภายใน ๑ – ๒ วัน 
                       ๓. ด าเนินการตรวจสอบให้ความเป็นธรรม โดยก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓ – ๕ 
วันท าการ 

…./สรุปผลการ 
 

๑ 



 
 

   
 
   ๔. สรุปผลการตรวจสอบและรายงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ ทราบ 

- กรณีมีมูลตามเรื่องร้องเรียน จะต้องด าเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้อง 

- กรณีไม่มีมูล ให้ยุติเรื่อง 
  ๕. ด าเนินการแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบเป็นหนังสือ ภายใน ๒ – ๓ วันท าการ 

กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๗๓ ๕๘๑ ๓๒๒ และ 
เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส https://www.takbaipho.com 

  ๑. เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการลงรับเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ในแบบฟอร์มที่ก าหนด 

  ๒. เสนอเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือรายงานให้สาธารณสุขอ าเภอตากใบ 
ทราบพิจารณาสั่งการ ภายใน ๑ – ๒ วัน 
  ๓. แจ้งการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ไว้พิจารณาให้ผู้ร้องทราบ ภายใน ๑๕ วันท าการ 
  ๔. ด าเนินการตรวจสอบให้ความเป็นธรรม โดยก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายในเวลา  
๓ – ๕ วันท าการ 

๕. สรุปผลการตรวจสอบและรายงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ ทราบ 
- กรณีมีมูลตามเรื่องร้องเรียน จะต้องด าเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายที่ 

เกี่ยวข้องต่อไป 
- กรณีไม่มีมูล ให้ยุติเรื่อง 

๖. ด าเนินการแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบเป็นหนังสือ ภายใน ๒ – ๓ วันท าการ 

การร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ได้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
กระท าความผิด ทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้ก าหนดไว้ว่าเป็น
ความผิดทางวินัยและได้ก าหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่องเก่ียวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว  

ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่น มีสิทธิเสนอค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสได้  

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง งานนิติการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ 
จัดการแก้ไขกับเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ เช่น กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กลุ่มงานอนามัย
และสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานทรัพยากรบุคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป รวมไปถึงโรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดทุกแห่ง เป็นต้น 

การด าเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึง       
การได้รับการแก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อที่อยู่ชัดเจน  
 
 
 

๒ 



 
 

๒. ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
    2.1 ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส   

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
๑. การบริหาร
จัดการ  

การที่ส่วนราชการด าเนินการ 
ด้านการบริหารจดัการโดยเปิดเผย 
โปร่งใส และเป็นธรรม โดยพิจารณา 
ถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม  
ภาระต่อประชาชนคณุภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการ และ
ประโยชนร์ะยะยาวของราชการที ่
จะไดร้ับประกอบกัน  

๑. การบริหารทั่วไป และงบประมาณ ร้องเรยีน 
โดยกลา่วหาผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานมี
พฤติกรรมส่อในทางไมสุ่จรติหลายประการ  
๒. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรยีนโดยกล่าวหาวา่
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมีพฤติกรรมส่อใน 
ทางไม่โปร่งใสหลายประการ  
๓. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดย กล่าวหาว่า
ผู้บริหาร และผู้เกีย่วข้องด าเนินการเกี่ยวกับการ
แต่งตั้ง การเลื่อน ต าแหน่งการพิจารณาความดี
ความชอบและการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม  

๒. วินัยข้าราชการ  กฎ ระเบยีบต่าง ๆ ท่ีวางหลักเกณฑ์
ขึ้นมาเป็นกรอบควบคมุให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าท่ี และก าหนดแบบแผน
ความประพฤติของข้าราชการ เพือ่ให้
ข้าราชการประพฤติปฏิบตัิหน้าที่ราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย
ก าหนดให้ข้าราชการวางตัวให้ถูกต้อง 
และเหมาะสมตาม พ.ร.บ. ระเบยีบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการก าหนดไว ้

การไม่ปฏิบัติหนา้ที่ตามบทบญัญตั ิ
ว่าด้วยวินัยข้าราชการตามที่กฎหมายก าหนด  
ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 

๓. ค่าตอบแทน  การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี มีเจตนารมณ์ 
เพื่อการจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรบั 

๑. การเบิกจ่ายเงิน พตส.  
๒. ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบตัิ  

 เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบตัิงานในหน่วยบรกิาร
ในช่วงนอกเวลาราชการ และเจ้าหน้าท่ี
ที่ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรอืต่าง
หน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ ไปในทางมิชอบหรือมีการ
ทุจริต 

๓. ค่าตอบแทนปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  
๔. ค่าตอบแทน อสม.  
๕. ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีทีป่ฏิบัติงานใน
หน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ  
ฯลฯ  

๔. ขัดแย้งกับ
เจ้าหน้าท่ี/  
หน่วยงานของรัฐ  

การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของ
หน่วยงาน ร้องเรียนเจา้หน้าท่ีหรือ
หน่วยงานเกี่ยวกับการกระท าการใด ๆ 
ที่มีผลก่อให้เกดิความเสียหายอย่างใด  
อย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียนหรือส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอจะแนะ จังหวัด
นราธิวาส  
 

ปฏิบัติการใดที่ส่อไปในทางทุจรติ ประพฤติมิชอบ  

 
 
 

…./๒.๒ หลักเกณฑ์ 
 

๓ 



 
 
 
 
 

2.2  หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2.2.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย  

1. ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน  
       2. วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
       3. ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่า  

มีมูลข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่
สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้  

       4. ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)  
      2.2.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้าง 

ข่าวที่เสียหายต่อเจ้าหน้าที่หรือส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส หรือบุคคลภายนอก  
                2.2.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
               2.2.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหา
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ ในการด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบ
เป็นข้อมูล และเก็บเป็นฐานข้อมูล  
         2.2.๕ 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. ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรง หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าว
ไม่ด าเนินการ หรือด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  
                4. ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นราธิวาส จะรับไว้พิจารณาหรือไม่ เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี
 ๒.๓ การพิจารณาในการก าหนดชั้น ความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
         การพิจารณาข้อร้องเรียนในการก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนนั้น จะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงาน
พิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการใน
เบื้องต้น ให้ถือว่าเป็นความลับของทางราชการ (หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐาน กรณีสภาพแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น) การแจ้งเบาะแส      
ผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องด้วย  
 

๔ 



 
       
 

       กรณีการระบุชื่อผู้กล่าวหา จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้กล่าวหา เนื่องจากเรื่องยัง
ไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อน
และเสียหายได้ 
       กรณีผู้ร้องเรียนระบุในค าร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงาน  
ผู้ถูกร้องทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้น 

3. ขั้นตอนการด าเนินการ  
          เริ่มจากกลุ่มงานนิติการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ         
จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมรับเรื่องร้องเรียนคัดแยก หนังสือวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาสพิจารณาสั่งการ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการหรือมอบหมายให้กลุ่มงานนิติ
การ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวนแล้ว รายงานผลให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาสพิจารณาสั่งการ และแจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงานชัดเจน) ทราบ
เบื้องต้นภายใน 15 วัน รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่อง
ร้องเรียนเพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ทุก ๆ ๖ เดือนแล้ว กลุ่มงานนิติการเป็นผู้เก็บเรื่อง  

      3.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
           เจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพ่ือด าเนินการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ผ่านช่องทางอันได้แก่  
    ๑. กรณีผู้ร้องมีหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์มายื่นด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้ง 
งานธุรการรับหนังสือเข้าระบบสารบรรณของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และ
ด าเนินการรับเข้าระบบงานสารบรรณของกลุ่มงานนิติการ 
         กรณีผู้ร้องมาร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยวาจา ให้ผู้รับผิดชอบจัดท าค าร้องเรียน/ร้องทุกข์
เป็นหนังสือให้ผู้ร้องลงชื่อ และแจ้งงานธุรการรับหนังสือเข้าระบบสารบรรณของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดและด าเนินการรับหนังสือเข้าระบบสารบรรณของกลุ่มงานนิติการ โดยต้องด าเนินการทันที       
เมื่อมีประชาชนเข้ามาร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
            ๒. เสนอเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือรายงานให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นราธิวาสทราบพิจารณาสั่งการ ภายใน ๑ – ๒ วัน 

  ๓. ด าเนินการตรวจสอบให้ความเป็นธรรม โดยก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓ – ๕  
วันท าการ 

  ๔. สรุปผลการตรวจสอบและรายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสทราบ 
- กรณีมีมูลตามเรื่องร้องเรียน จะต้องด าเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายที่ 

เกี่ยวข้อง 
- กรณีไม่มีมูล ให้ยุติเรื่อง 

 
…./๕.) ด าเนินการ 

๕ 



 
 
 

๕. ด าเนินการแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบเป็นหนังสือ ภายใน ๒ – ๓ วันท าการ 
กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๗๓ ๕๘๑ ๓๒๒ และ 

เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส https://www.takbaipho.com 
  ๖. เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการลงรับเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ในแบบฟอร์มที่ก าหนด   

๗. เสนอเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือรายงานให้สาธารณสุขอ าเภอตากใบ 
ทราบพิจารณาสั่งการ ภายใน ๑ – ๒ วัน 

๘. แจ้งการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ไว้พิจารณาให้ผู้ร้องทราบ ภายใน ๑๕ วันท าการ 
๙. ด าเนินการตรวจสอบให้ความเป็นธรรม โดยก าหนดเวลาแล้วเสร็จภายในเวลา  

๓ – ๕ วันท าการ 
  ๑๐. สรุปผลการตรวจสอบและรายงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบทราบ 

- กรณีมีมูลตามเรื่องร้องเรียน จะต้องด าเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้องต่อไป 

- กรณีไม่มีมูล ให้ยุติเรื่อง 
๑๑. ด าเนินการแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบเป็นหนังสือ ภายใน ๒ – ๓ วันท าการ 
หน่วยงานราชการอ่ืน เช่น ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนราธิวาส ส านักงานปลัดส านัก 

นายกรัฐมนตรี ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
                    ๑. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติการลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน  
                  ๒. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติการ คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/                
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                  ๓. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติการ สรุปความเห็นเสนอหรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ข้อร้องเรียนและจัดท าหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พิจารณาลงนาม  
                  ๔. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติการ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  
                   ๕. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติการ แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน
ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน 
   ๖. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติการ รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน          
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

        ๗. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติการ เสนอสาธารณสุขอ าเภอตากใบ 
                  ๘. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติการ เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน เพ่ือการประมวลผล 
และสรุปวิเคราะห์  

        ๙. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติการจัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (ทุก ๆ  
๖ เดือน) เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานนิติการจัดเก็บเรื่อง 

 
 
 

…./๓.๒ ผังกระบวนการ 
 
 

๖ 



 
 3.2 ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
ล าดับ 

 

   
   กระบวนงาน 

 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
๑. 

 

 
 

 
๑๐ นาที 

เจ้าหน้าท่ีประจ า
ศูนย์รับ 

เรื่องร้องเรียน 

 
๒. 

 
 
 

 
๕ นาที 

เจ้าหน้าทีประจ า
ศูนย์รับ 

เรื่องร้องเรียน 

 
๓. 

 

 
 
 

       
๓๐ นาที 

เจ้าหน้าทีประจ า
ศูนย์รับ 

เรื่องร้องเรียน 

 
๔. 

 
 
 
 

 
 
 ๑ – ๒ วัน 

 
 
กลุ่มงานนิติการ 

 
๕. 

 
 
 
 
 

 
 

๒ – ๓ วัน 

 
 
กลุ่มงานนิติการ 

 
๖. 

 
 
 

 
๗ – ๑๕ วัน 

 
กลุ่มงานนิติการ 

 
๗. 

 
 

 
๑ วัน 

 
กลุ่มงานนิติการ 

๘. 
 

 
 

    ๑ วัน กลุ่มงานนิติการ 

๙. 
 
 

  
๓๐ นาที 

 
กลุ่มงานนิติการ 

๑๐. 
 
 

 
 

 
๓ วัน 

 
กลุ่มงานนิติการ 

๑๑. 
 

 
 
 

 
๓๐ นาที 

 
กลุ่มงานนิติการ 

๑. เจ้าหน้าท่ี รับเรื่องร้องเรียน 
แจ้งเบาะแสทุจริตและประพฤติมชิอบ 

 

   ๒.  ลงทะเบียนรับในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน 

๓. คัดแยก/วิเคราะห์ของเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสด้านทุจริต 
น าเสนอให้นายแพทย์สาธารณสุขทราบ 

 

 

 
๔.นายแพทย์ สสจ.นธ 

พิจารณาสั่งการ 

๕.๑ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือด าเนินการตามข้อสั่งการ 

๕.๒ แจง้ผู้ร้องเรียน/แจง้เบาะแส  
กรณีมีชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียนชัดเจน 

 

 

๖.๒ ติดตามความก้าวหน้า
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๖.๑ รับรายงานผลการ
ด าเนินงานจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง 

 ๗. สรุปรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๘. เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสพิจารณา 

 ๙. เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียนเพ่ือสรุปวิเคราะห ์

งง 

๑๐. จัดท ารายงานสรุปผลวิเคราะห์เสนอนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาส (ทุกๆ ๖ เดือน) 

 

 

 

๑๑. จัดเก็บเรื่องรอ้งเรียน 

๗ 



 
 
      ๔. กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 51 (2) บัญญัติให้บุคคลย่อม
มีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว 

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 37 และมาตรา 41 

3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ) 
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
5. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
6. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
7. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
8. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
9. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 

เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราว
ร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทาผิดวินัย 
         10. ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557      
เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
         11. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปราม    
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
      ๕. การจัดเก็บเอกสาร 

ชื่อเอกสาร  สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
คู่มือการปฏิบัติงาน
รับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและพฤติ
มิชอบของ
ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ
ตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตาก
ใบ จังหวัดนราธิวาส 

กลุ่มงานนิติการ 1 ปี 
(ทบทวน) 

เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
https://www.takbaipho.com 
 

กลุ่มงานนิติการ Available 

          ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 
บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และบุคคลภายนอก 

       ๖. ระบบการติดตามและประเมินผล 
 ๖.1 ระดับความส าเร็จของเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการแก้ไขปัญหา 
 ๖.2 จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่รายงานในระบบบันทึกข้อมูล              

การรายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานผลด าเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

 ๖.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 

๘ 



 

ภาคผนวก 

 

   สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดท า Work Flow 

สัญลักษณ์ 
 

ค าอธิบาย 

 
 
 

 

         จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 
 

 

 
 
 

 
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 

 
การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 

การอนุมัติ เป็นต้น 
 
 
 

 
แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 

และการปฏิบัติงาน 

 

 


