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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 



ค าน า 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้วาง หลักเกณฑ์
มาตรฐานในการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ให้ทุกส่วนราชการมีหลักปฏิบัติในการด าเนินการ เรื่องราวร้อง
ทุกข์เป็นแบบแผนและทิศทางเดียวกัน เว้นแต่การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีต้องด าเนินการตาม ขั้นตอนหรือ
กระบวนการทางกฎหมายอื่น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ ส านักนายกรัฐมนตรีได้จัดท านโยบายและแผน ยุทธศาสตร์
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ต้ังอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (500d 
Sovernance) เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า โปร่งใส และเกิด ความเป็น
ธรรม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ในฐานะหน่วยงานในการให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยรวมใน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย จ าเป็นท่ี เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐจะต้องอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร จึงมีภารกิจ ส าคัญ
ในการเป็นศูนย์กลางการประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนของ ประชาชน เพื่อหา แนว 
ทางแก้ไขหรือน าเสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับกระบวนการและ 
บุคลากรท่ีมีขีดความสามารถในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ด้วยการจัดท าและก าหนดมาตรการ ปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าคู่มือการ ปฏิบัติงานกระบวนการ จัดการเรื่องราวเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนา
นครนี้ จะเป็น ประโยชน์ส าหรับหน่วยงานและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานท่ีจะน าไปเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องราว ร้องทุกข์ ร้องเรียน และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีคุณภาพ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 

ตุลาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 

บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 

ภายใต้การเปล่ียนแปลงอย่างรวดของสังคมไทยมีประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบ และประสบ
ปัญหาท่ีหลากหลาย จนกลายเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งนับวันยิ่งมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผล
ให้ประชาชนต้องพึ่งพาส่วนราชการเพื่อคล่ีคลายปัญหา โดยการร้องทุกข์/ร้องเรียนไปยังส่วนราชการ ต่างๆ ท่ีมี
อยู่ เรื่องราวร้องทุกข์เป็นส่ิงสะท้อนปัญหาของประชาชนท่ีบ่งบอกความรู้สึก และความคาดหวังของ ประชาชน
ท่ีมีต่อการด าเนินการตามกิจของส่วนราชการในฐานะหน่วยงานผู้ใช้อ านาจฝ่ายบริหารตาม ระบอบ
ประชาธิปไตยในการบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับนโยบาย การ
บริหารงานภาครัฐ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลท่ีส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเอาชองราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ค าติชม ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย ท้ังนี้ ภาครัฐมีหน้าท่ีต้องด าเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนให้เป็นไปด้วยความ เสมอ
ภาค โปร่งใส และเป็นธรรม การร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน ถือเป็นเสียงสะ ท้อนให้รัฐบาลและ 
หน่วยงานของรัฐ ระบบการบริหารราชการประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งรัฐบาลทุกยุค ทุก
สมัยและหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของ 
ประชาชนมาโดยตลอด การรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบการท างาน 
ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเสริมสร้างความสงบ
สุข ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะเมื่อประเทศท่ีมีการพัฒนางานเศรษฐกิจ งานสังคม และการเมืองอย่าง 
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว น าไปสู่การแข่งขันการเอารัดเอาเปรียบ เป็นเหตุให้ประชาชน 
ท่ีได้รับ ความเดือดร้อน ประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม อาจเป็นเหตุให้มีการร้องทุกข์ ร้องเรียนต่อ 
หน่วยงาน ต่างๆ เพิ่มข้ึน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานครในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานในการให้บริการดูแล
สุขภาพของประชาชน โดยรวมในการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย จ าเป็นท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ได้รับบริการท่ีดี มีความพึง
พอใจ เช่ือมั่นและศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข น าสู่ค่าดัชนีรับรู้
การทุจริต Corruption perception index :  CPI 

และยังมีหน้าท่ีส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่อง
ทางการร้องเรียน ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร ประกอบด้วย 

1. ร้องเรียนได้ด้วยตนเองท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ห้องท างานส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอวัฒนานคร หมู่ 10 ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

2. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์ ท่ีหมายเลข 037-261398 
3. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.mophwattana.com 
4. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านไลน์ เจ้าหน้าท่ีสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 
5. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านไปรษณีย์ มาท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร หมู่ 10 

ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 
6. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งต้ังไว้หน้าอาคารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 



ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ เรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานครและคู่มือ 
ปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีสอดคล้องกับพระราช 
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ ท่ีก าหนดว่า “เมื่อ 
ส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการ ด้วยกันเกี่ยวกับงานท่ี 
อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการนั้นท่ีจะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการ 
ด าเนินการให้ ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในก าหนดเวลาท่ีก าหนดไว้ตามมาตรา ๓๗ และ มาตรา ๔๑ “ใน 
กรณีท่ี ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความ 
ยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น 
จะต้องพิจารณาด า เนินการให้ลุล่วงไป - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 
๒๕๕๒ และค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้ังอยู่บน 
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอ านาจหน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการ 
ทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องท่ี 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนาคร  จ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 

2. วัตถุประสงค ์
๑) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการ 

ด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้าน
การ ทุจริตจะประพฤติชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนท่ีสอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ท่ี 
ขวงบรรองราวรอทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน 
ใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้ 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ 
ปฏิบัติงาน 

4. เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียนแจ้งเบาะแส 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.1 หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
บ้านหนองเทา 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
หนองหมากฝ้าย 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
แซร์ออ 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
ช่องกุ่ม 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
ท่าเกวียน 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
เขาพรมสุวรรณ 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
บ้านซับนกแก้ว 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
หนองแวง 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
บ้านทับใหม่ 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
บ้านท่าช้าง 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
บ้านห้วยชัน 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
บ้านหนองหอย 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
หนองน้ าใส 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
บ้านคลองทราย 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
หนองตะเคียนบอน 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
บ้านบ่อนางชิง 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
บ้านคลองมะนาว 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
บ้านห้วยเด่ือ 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
บ้านใหม่ศรีจ าปา 

 

 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
บ้านคลองคันโท 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
บ้านห้วยโจด 



2.2 ขอบเขต 

          ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด าเนินงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร โดย ผ่านทางช่องทาง ช่องทาง 
ดังต่อไปนี ้  

1. ร้องเรียนได้ด้วยตนเองท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ห้องท างานส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอวัฒนานคร หมู่ 10 ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

2. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์ ท่ีหมายเลข 037-261398 
3. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.mophwattana.com 
4. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านไลน์ เจ้าหน้าท่ีสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 
5. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านไปรษณีย์ มาท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร หมู่ 10 

ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 
6. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งต้ังไว้หน้าอาคารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 

๒.๓ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

๒.๓.๑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 

๑) เป็นศูนย์กลางในการประสานการไขปัญหาตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชนในเขต พื้นท่ี
อ าเภอวัฒนานคร 

๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการให้เป็นไป ตามนโยบายและ 

แผนท่ีก าหนด 

3) ประมวลประเด็นปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือน าเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณา
ส่ังการ 

4) ติดตามผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว และประชาชนพึงพอใจ 

5) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นปัจจุบันและเอื้ออ านวยต่อผู้บริหาร ใน
การเรียกใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในระดับนโยบาย 

6) จัดท าสรุปรายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวม และน าเรียน
ผู้บริหารทุกเดือน 

2.3.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

๑) เป็นหน่วยที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอความ 
เป็นธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ในเขตพื้นท่ีของตนเอง 

๒) ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นท่ี และ ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 

 

 



๒.๔ ค าจ ากัดความ 

ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ 
หน่วยงานอื่นของรัฐท่ีอยู่ในก ากับของราชการ ฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
รัฐวิสาหกิจ 

ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ท่ีมีอ านาจลงนามหรือส่ังการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เรื่องร้องเรียนแจ้ง เบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการแก้ไขและ/หรือเป็นท่ียุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนา ระบบ ร้องเรียน 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ของ เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือน 
และจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ในส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข การบรรจุแต่งต้ังข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ 

การร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ ประพฤติมิ
ชอบ เพื่อด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด ผ่านช่องทาง 6 ทาง อันได้แก่ 

1. ร้องเรียนได้ด้วยตนเองท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ห้องท างานส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอวัฒนานคร หมู่ 10 ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

2. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์ ท่ีหมายเลข 037-261398 
3. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.mophwattana.com 
4. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านไลน์ เจ้าหน้าท่ีสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 
5. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านไปรษณีย์ มาท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร หมู่ 10 

ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 
6. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งต้ังไว้หน้าอาคารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 

การร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้แก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระท าความผิด 
ทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติท่ีกฎหมายหรือระเบียบได้ก าหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัย 
และ ได้ก าหนดโทษไว้ ท้ังนี้ อาจเป็นท้ังเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว 

ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน มี สิทธิ 
เสนอค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องได้ 

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 

หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการ แก้ไขกับ
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นๆ ประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
วัฒนานคร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 



การด าเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต้ังแต่ต้นจนถึงการได้รับ การ แก้ไข
หรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีท่ีผู้ร้องเรียนแจ้งช่ือ ท่ีอยู่ชัดเจน 

ขอบเขต 
เร่ิมจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร รับเร่ืองร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 

และประพฤติชอบ จากซ่องทางการร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 6 ช่องทาง 
ดังต่อไปนี้ 

1. ร้องเรียนได้ด้วยตนเองท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ห้องท างานส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอวัฒนานคร หมู่ 10 ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

2. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์ ท่ีหมายเลข 037-261398 
3. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.mophwattana.com 
4. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านไลน์ เจ้าหน้าท่ีสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 
5. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านไปรษณีย์ มาท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร หมู่ 10 

ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 
6. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งต้ังไว้หน้าอาคารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 

ลงทะเบียนรับเรื่อง คัดลอกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องร้อน/แจ้งเบาะแสด้านการ ทุจริ ต
และประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงผู้บริหาร พิจารณาลงนาม ส่งเรื่องให้กลุ่มงาน นิติ
การ ด าเนินการ แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีช่ือ/ท่ีอยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 2 วัน 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร เก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการ ประมวลผลและสรุป 
วิเคราะห์ จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี) 

3.1.3 ข้ันตอนการปฏบิตัิการ 

 (1) เจ้าหน้าท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบจากซ่องทางการร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 6 ช่องทาง 
ดังต่อไปนี ้

1. ร้องเรียนได้ด้วยตนเองท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ห้องท างานส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอวัฒนานคร หมู่ 10 ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

2. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์ ท่ีหมายเลข 037-261398 
3. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.mophwattana.com 
4. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านไลน์ เจ้าหน้าท่ีสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 
5. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านไปรษณีย์ มาท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร หมู่ 10 

ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 
6. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งต้ังไว้หน้าอาคารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร 

 (๒) เจ้าหน้าท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่อง 
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ 



(๓) เจ้าหน้าท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร สรุปความเห็นเสนอและจัดท า หนังสือถึง 
ผู้บริหาร พิจารณาลงนามไปยังงานนิติการ ด าเนินการ หากไม่พิจารณาลงนาม ด าเนินการตามข้อส่ังการต่อไป 

(๔) เจ้าหน้าท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร ด าเนินการ 

4.๑ จัดส่งหนังสือเรื่องร้องเรียน ไปยงักลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 

4.2  แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีช่ือ/ท่ีอยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้น ภายใน 

15 วัน 

(๕) เจ้าหน้าท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานครสรุปรายงานจากผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง 

(6) เจ้าหน้าท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร เสนอผู้บริหาร 

(๗) เจ้าหน้าท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร จัดเก็บข้อมูลในระบบ เพื่อการประมวลผล และ
สรุปผลวิคราะห์ 

(8) เจ้าหน้าท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัฒนานคร วิเคราะห์ จัดท ารายงานสรุปผล การ วิเคราะห์
เสนอผู้บริหาร (รายเดือน รายปี) 

 

 


