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ค าน า 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือป้องกันการทุจริตและให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยถูกก าหนดเป็นกลไก
การขับเคลื่อนและก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 
– 2564) ซึ่งเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมี
คุณธรรม และเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศต้องด าเนินการ 
 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุก/ปลูก จิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม 
และเครือข่าย)ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและ              
มีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 โรงพยาบาลมหาสารคามได้ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพ่ือ
เป็นการขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค. ของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
โรงพยาบาลมหาสารคาม เพ่ือให้กระบวนการด าเนินงานดังกล่าว มีความชัดเจน สามารถด าเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้  
จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือ  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาล
มหาสารคาม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การร้องเรียนของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐทราบว่า การบริหาร     
การท างานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้ตระหนัก   
และให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน เช่น มีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาส  
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตรวจสอบการท างานของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรัฐบาลในปัจจุบัน ได้ให้
ความส าคัญกับการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ปลอดจากการทุจริต ทั้งยังจัดให้
มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รวมถึงสั่งการให้หน่วยงานของรัฐเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการ
ร้องเรียนดังกล่าว 
 โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการด าเนินการให้บริการด้านการแพทย์และ
การสาธารณสุข ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกระบวนการท างานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการรับบริการที่ไม่ทั่วถึง การบริการที่ไม่
เพียงพอ เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนน าไปสู่เรื่องร้องเรียนได้ ดังนั้น โรงพยาบาลมหาสารคามจึงได้มีการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน   การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมทั้งเพ่ือการพัฒนาการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้บุคลากรผู้ เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง            
การด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใช้เป็นแนวทาง   
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนสอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม ่รวมทั้งเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มี
อยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
 4)เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน  
1.3 ขอบเขต 
 คู่มือการด าเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนการด าเนินการเรื่องร้องเรียน และกฎหมาย
เกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข ์
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นิยามศัพท์ 

 ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่อยู่ในก ากับของราชการ ฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
และรัฐวิสาหกิจ 
 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอ านาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข
เป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ร้องทุกข์         
ได้ยื่นหรือส่งต่อเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์แทน และผู้จัดการแทน 
 ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจาก         
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการ หรือจ าเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้อง
ทุกข์มีสิทธิเสนอค าร้องทุกข์ต่อส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้ 
 เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่   
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลมหาสารคาม เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ  
พลเรือนและจรรยาบรรณข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ในโรงพยาบาลมหาสารคาม การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ 
 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื่องร้องเรียนการด าเนินงานเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยมีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงาน รวมถึงมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอ่ืน และได้ส่งต่อมายัง
โรงพยาบาลมหาสารคาม 
 การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เพ่ือด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด 
 ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีสิทธิเสนอ
ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้ 
 หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง หน่วยรับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลมหาสารคาม 
 หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการแก้ไขการ
รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นๆ  
 การด าเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไข
หรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ชัดเจน 
 “โรงพยาบาล” หมายถึง โรงพยาบาลมหาสารคาม 
 “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายถึง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือบุคลากรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ซึ่งปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม 
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การด าเนินการเรื่องร้องเรียน 

 
การจัดการเรื่องร้องเรียน 
    กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของโรงพยาบาล
มหาสารคาม มีขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ ดังนี้ 
  1. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน รับค าร้องเรียน และลงทะเบียนรับค าร้องเรียน ซึ่ง
จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน 
  2. ตรวจสอบค าร้องเรียน จ าแนก วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 4 วันท าการ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
  3. ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบแล้ว 
พิจารณาสั่งการ ซึ่งจะต้องด าเนินการให้ได้ข้อสั่งการภายใน 3 วันท าการ 
  4. ด าเนินการตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา และการแจ้งการด าเนินการเบื้องต้นต่อผู้ร้อง
ทราบ 
  5. กรณีสั่งด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ท าการ 
  6. การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชา ต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันท าการ 
  7. ผู้บังคับบัญชาพิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แล้วพิจารณาสั่งการ ซึ่งจะต้องด าเนินการให้ได้ข้อสั่งการภายใน 3 วัน ท าการ 
   7.1 กรณีไม่มีมูลให้ยุติเรื่อง 
   7.2 กรณีมีมูล ให้เสนอเรื่องด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
  8. แจ้งผู้ร้องทราบภายใน 3 วันท าการ 

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1. ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
  1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้รองเรียน 
  2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน 
  3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูลข้อเท็จจริง หรือ
ชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดเจนเพียงพอที่สามารถด าเนินการสืบสวน /
สอบสวนได ้
  4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้าม)ี 
 2. ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 3. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
ในโรงพยาบาลมหาสารคาม 
 4. เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ ในการ
ด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูลและเก็บเป็น
ฐานข้อมูล 
 5. ไม่เป็นข้อร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1) เป็นค าร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐานแวดล้อมชัดเจน 
และเพียงพอที่จะท าการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 
จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
  2) ค าร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ที่สุดแล้ว 
  3) เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือองค์กร
อิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ด าเนินการหรือ
ด าเนินการแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 
  4) ค าร้องเรียน ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 
 นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณา 
หรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี
 6. เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นเรื่องอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  6.1 กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
  6.2 กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ 
  6.3 ละเลย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
  6.4 ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
  6.5 กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระท าโดยไม่มีอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่ 

หน้าที่ของ “ศูนย์รับข้อร้องเรียน” 
 “ศูนย์รับข้อร้องเรียน” ท าหน้าที่จัดการข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคามมาจาก ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบต่างๆ 
โดยศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน และให้มีเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับข้อร้องเรียน 
 เจ้าหน้าที่งานนิติการ เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับข้อร้องเรียน โดยมีนิติกรซึ่งเป็นหัวหน้างานนิติการ 
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการและรวบรวมข้อมูลเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พิจารณา  
สั่งการต่อไป 
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ช่องทางการติดต่อแจ้งข้อร้องเรียน 
 กรณีผู้รับบริการต้องการแจ้งข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
 1. ติดต่อด้วยตัวเอง โดยผู้ร้องเรียนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียน ได้ที่เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับข้อร้องเรียน 
ที่งานนิติการ โรงพยาบาลมหาสารคาม 
 2. ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง “งานนิติการ โรงพยาบาลมหาสารคาม เลขที่ 168 ถนนผดุงวิถี 
ต าบลตลาด อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000” 
 3. ทางโทรศัพท์ ได้แก่ หมายเลข 043 711750 – 4 ต่อ 602 
 4. ทางเว็บไซด์ WWW.mkh.go.th 
 5. ช่องทางอ่ืนๆ เช่น ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์ 1111 เป็นต้น 

การเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 การด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลมหาสารคาม หากเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจ       
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด จะมีการก าหนดให้เป็นชั้นความลับ   ตามระเบียบว่าด้วย      
การรักษาความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

ระบบการจัดการ การติดตาม การตอบสนอง และประเมินผล 
 ในกรณีหน่วยงานได้รับข้อร้องเรียน ที่ได้จากการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ตามช่องทาง
ต่างๆ ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องร้องเรียน ให้รีบส่งเรื่องดังกล่าวไปยังงานนิติการ โรงพยาบาล
มหาสารคาม เพื่อด าเนินการต่อไป 
 การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน โดยการแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินงาน 
ให้ผู้ร้องหรือหน่วยงานที่ส่งเรื่อง ทราบตามที่ก าหนด (ภายใน 15 วัน) และจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 
 ส าหรับการติดตามและประเมินผล ได้รวบรวมและรายงานข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
และค าชมเชย ที่ได้จากการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตามช่องทางต่างๆ รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุก 6 เดือน 
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานนิติการ รับเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

  ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน 

ร้องเรียนผ่านช่องทาง 
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
2. ทางไปรษณีย์ 
3. ทางโทรศัพท์ 043711750-4 ต่อ 602 
4. ทางเว็บไซด์WWW.mkh.go.th 
 

 

ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ 

คัดแยก/วิเคราะห์เนื้อหาของข้อร้องเรียน/
แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

น าเสนอผู้บังคับบัญชา 

ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง         
ตามกฎหมาย  ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

จัดท าสรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ 

กรณีไม่มีมูล
เสนอให้ยุติเรื่อง 

กรณีมีมูลเสนอ
ด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 

1 วัน 

3 วัน 

แจ้งผู้ร้องทราบ 

แจ้งผู้ร้องทราบ 

30 วัน 

3 วัน 

2 วัน 

3 วัน 
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กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 59 บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
และได้รีบการแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว 
 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 มาตรา 38  
 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ) 
 4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 
 6. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า 
 9. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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