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เผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต ์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
อ ำเภอมหำชนะชยั  จงัหวดัยโสธร 
1.1  ผูบ้รหิำรของหนว่ยงำน 

 

 

 

นโยบายผูบ้ริหาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 

นายณัฐวุฒิ   จันทร์สว่าง  
สาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
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วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก  ค่านิยมร่วม  วัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนะหลัก   
 

   

 

วิสัยทัศน์(Vision) มหาชนะชัยเมืองสะอาด  เด็กฉลาดด้วยพัฒนาการสมวัย  ใส่ใจผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
เป้าประสงค์หลัก 
(Goals) 

1.  มหาชนะชัยสิ่งแวดล้อมท่ีน่าอยู่ (Green Clean) 
2.  ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ( IQ EQ ) 
3.  กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุม่ป่วย ดูแลสุขภาพตนเองได ้(Self Care) 
4.  ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจากสถานบริการที่มีคณุภาพ (Quality Assurance) 
5.  ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนตามบทบาท (Team & Fuction) 
6.  กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Quality of life) 
๗. การบริหารจดัการองค์กรเป็นเลิศ (Managemant) 

ค่านิยมร่วม  
(Core Value) 

MHAQN       M : Management   มีการบริหารจัดการที่ดี     H : Health model     เป็นต้นแบบด้าน
สุขภาพ 
A : Achievement    การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ     Q : Quality     การบริการมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
N : Network         การสร้างภาคีเครือข่าย 

วัฒนธรรมองค์กร 
(Organizational culture) 

คงความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อประสานพลังหยุดยั้งโรคและภัยสขุภาพ 

สมรรถนะหลัก 
(Competency) 

1. ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
2. ความเช่ียวชาญในการประสานพลังความร่วมมือจากประชาชน และทุกภาคส่วน 
3. ความเช่ียวชาญในการจัดการโรคและภัยสุขภาพ   

  

 

 

เผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต ์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
อ ำเภอมหำชนะชยั  จงัหวดัยโสธร 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ท่ีแสดงข้อมลูข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจ และภารกิจของหน่วยงาน และ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภารกิจ องค์กร 
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คู่มือการปฏิบัติงานรบัเรื่องราวร้องทุกข์ 

ศูนย์รับเรื่องราว/ร้องทุกข์ 
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 

จังหวัดยโสธร 

โทร. 0-4๕7๙-91๑๕ 
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ค าน า 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวทุกข์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือ
เป็นกรอบหรือแนวทางในการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
โดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุก และความ
เป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่
มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ มีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ การ
จัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ีอตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการ จ าเป็นจะต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

                                                                               คณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

                                                                                      ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

                                                                           ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  
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สารบัญ 

เรื่อง          หน้า 

หลักการและเหตุผล         1 
วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ        1 
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์        1 
สถานที่ตั้ง          1 
หน้าที่รับผิดชอบ          2 
ค าจ ากัดความ          2 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         2 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์      3 
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ      4 
การบันทึกข้อร้องเรียน         4 
การประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการแจ้ง   4 
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน       4 
ช่องทางการร้องเรียน         5 
การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน      5 
มาตรฐานงาน การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด            5 
ภาคผนวก          6 
แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง) (แบบค าร้องเรียน๑)     7 
แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทรศัพท์) (แบบค าร้องเรียน.๒)     8 
แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (ตอบข้อร้องเรียน 1)     9 
แบบแจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (ตอบข้อร้องเรียน 2)  10 
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คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 

 

 หลักการและเหตุผล 

 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่องานบริการมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มี
การปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือเป็น
กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ตอบสนองนโยบายของรัฐ 

 

 วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ 

 

 1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย / ประชาชน ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือ ให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

          2. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย มีขั้นตอน/
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

          3. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

          ๔. เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย
ทราบกระบวนการ 

          ๕. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
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 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

 

 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง
การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม โดยให้
ศูนย์ด ารงธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย อยู่ภายใต้ก ากับการดูแลของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
มหาชนะชัยและศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดยโสธร จัดตั้งเพ่ือเป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 

 

 สถานที่ตั้ง 

 

 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขส์ านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย ตั้งอยู่ ณ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหา
ชนะชัย (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)  หมู่ 2  ถนนเรือนแสนกรรฉ์ ต าบลฟ้าหยาด อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัด
ยโสธร ๓๕๑๓๐ โทร.04๕-79๙1๑๕  

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

  เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับ
เรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 

 

 ค าจ ากัดความ 

 

 ผู้รับบริการ  หมายถึง  ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งตรง 

      และทางอ้อมจากการด าเนินการของส่วนราชการ  

      เช่น ประชาชนในเขตอ าเภอมหาชนะชัย 

 การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้อง 

      เรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/ 

      การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
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 ผู้ร้องเรียน  หมายถึง  ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อยังศูนย์ 

      ข้อมูลข่าวสารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย
ผ่านช่องทางต่างๆ 

      โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อ 

      มูลแนะน า/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 

 ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึง ช่องทางต่างๆที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อ
      ด้วยตนเองทางโทรศัพท์/สายตรงผู้บริหาร/เว็บไซต์/ 

      กล่องแสดงความคิดเห็น 

 เจ้าหน้าที ่  หมายถึง  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

 ข้อร้องเรียน  หมายถึง  แบ่งเป็นประเภทต่างๆ เช่น 

      -ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ค าชมเชย/สอบถามหรือ 

       ร้องขอข้อมูล 

      -การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของ 

       หน่วยงาน 

      -การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อ 

       จัดจ้าง เป็นต้น  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 

 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

1. จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
3. แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย เพ่ือความสะดวกในการ

ประสานงาน      
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 การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 

 

ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ  โดยมีข้อ
ปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 

 

ช่องทาง ความถี่ในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข ์

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 1-2 วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน 1-2 วันท าการ  
ร้องเรียนทางโทรศัพท ์ ทุกวัน ภายใน 1-2 วันท าการ  
ร้องเรียนทาง Face book ทุกวัน ภายใน 1-2 วันท าการ  
สายตรงผู้บริหาร ทุกวัน ภายใน 1-2 วันท าการ  
 

 การบันทึกข้อร้องเรียน 

 

 1. กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียดคือ ชื่อ - สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ 

 2.ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน 

 

 การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

 

-กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพ่ือ 
ให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันท ี

 - ข้อร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพให้การบริการของหน่วยงาน เช่น การให้บริการ
รักษาพยาบาล เป็นต้น จัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหาร เพ่ือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้น
อาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 - ข้อร้องเรียน ที่ไม่อยู่ในอ านาจความรับผิดชอบของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย ให้
ด าเนินการประสานแจ้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

 - ข้อร้องเรียน ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใสใน
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การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

 

 การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

 

 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน 7 วันท าการ เพ่ือเจ้าหน้าที่ศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ จะได้แจ้งให้ผู้ที่ร้องเรียนทราบต่อไป 

 ช่องทางการร้องเรียน 

 

1. Banner รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า http://www.sasukmaha.org/complaint/rec_complaint.php 

          2. ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 

          3. ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 

          4. ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 

          5. ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 

          6. โทรศัพท์ 04๕-79๙1๑๕ 

          7. ร้องเรียนทาง Face book ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 

 

 การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้สาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัยทราบ 

 

 1.รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจ าสัปดาห์ รายงานให้สาธารณสุขอ าเภอมหาชนะ
ชัย ทุกสัปดาห์ 

 2.รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อน ามาวิเคราะห์การจัดการข้อ
ร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป 
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 มาตรฐานงานการด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง/จดหมาย/เว็บไซต์/
โทรศัพท์ให้ศูนย์ฯด าเนินการตรวจสอบ และพิจารณาส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันท าการ 
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 

http://www.sasukmaha.org/ 

โทรศัพท์ 0 4579 9115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sasukmaha.org/
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คู่มอืปฏิบัตงิาน 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

การทุจริตประพฤตมิิชอบ 

และการฝ่าฝืนจริยธรรม 

 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดยโสธร 
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1. หลักการและที่มา 
 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  ไดน้ าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด าเนินการจัดการ
เรื่องร้องเรียน ตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางตา่งๆ  เชน่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   เว็บไซต ์  
และน าเรือ่งร้องเรียนเขา้สู่ระบบการจดัการเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนกิส์ซึง่จะท าใหผู้้รับผิดชอบหรือผู้
ประสานงานด้านการจดัการเรื่องร้องเรียนของหนว่ยงานภายใน สสอ.มหาชนะชัย สามารถปฏิบตัิงาน 
รายงานผลการด าเนนิการ และจัดเก็บผลการจดัการเรื่องร้องเรียนไว้ในฐานข้อมูลเดยีวกันภายในระบบ 
ทั้งนี้ยังสามารถคน้หาข้อมูลเกี่ยวกบัการจัดการเรื่องร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วผา่นระบบการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนนี ้

เพ่ือให้การรับเรื่องร้องเรียน  และการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรี่องร้องเรียน  ผู้แจ้ง
เรื่องร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนได้รับความคุ้มครองอันจะท าให้การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จึงได้ก าหนดมาตรการ
คุ้มครองการท างานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาไว้ในคู่มือป ฏิบัติงานการรับ
เรื่องร้องเรียนและวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนนี้ 

คู่มือปฏิบตัิงานฯ ฉบับนี้ประกอบด้วยรายละเอียดการจดัการเรื่องร้องเรียนต่างๆ วธิีการ

ด าเนินการจดัการเรื่องร้องเรียน ซึ่งจะแบง่เปน็แต่ละขัน้ตอนตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

ตั้งแต่ช่องทางการรับเรื่องรอ้งเรียน การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ และการรายงานสรุปผลการด าเนนิการ

จัดการเรื่องร้องเรียน  

  ผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฎิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนและวิธีพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ และ
ผู้เกี่ยวข้อง หรือประชาชนผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก หากมีข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้ผู้จัดท า
ยินดีรับฟัง  ทุกข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานต่อไป  
 

            กลุ่มบรหิารงานทัว่ไป 

     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 

         ผู้จัดท า 
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2. วัตถุประสงค์ของการจัดท า 
 

ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่69/2557 ลงวันที ่18 มิถนุายน 2557 เรือ่งมาตรการ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สว่นที ่

10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 

  มาตรา 59 “บุคคลย่อมมีสทิธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และไดร้ับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลา

อันรวดเร็ว” 

  และพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ.2546 

หมวด 7  

การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  มาตรา 38“เมื่อส่วนราชการใดได้รับการตดิต่อจากประชาชน หรอืจากสว่นราชการด้วยกนั

เกี่ยวกบังานที่อยู่ในอ านาจหน้าทีข่องสว่นราชการนั้น ให้เปน็หน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะตอ้งตอบ

ค าถามหรอืแจง้การด าเนนิการให้ทราบภายใน 15 วันหรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว”้ 

  มาตรา 41 ในกรณีที่สว่นราชการไดร้ับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรอืความคดิเห็นเกีย่วกับวิธี

ปฏิบัติราชการ อปุสรรค ความยุ่งยาก หรอืปัญหาอืน่ใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมลูและสาระตามสมควร 

ให้เป็นหนา้ที่ของส่วนราชการนัน้ที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุลว่งไป  และในกรณีที่มีที่อยู่ของ

บุคคลนั้น ให้แจง้ให้บุคคลนัน้ทราบผลการด าเนนิการดว้ย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่าย

สารสนเทศของส่วนราชการด้วยกไ็ด ้ ในกรณีการแจ้งผา่นทางระบบเครือขา่ยสารสนเทศมิให้เปดิเผยชื่อ

หรือที่อยูข่องผูร้้องเรียน เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

  ดังนั้น วตัถปุระสงคข์องการจัดท าคู่มือนี้ คอื 



18 
 

   2.1 เพื่อให้มั่นใจวา่กระบวนการรบัเรื่องร้องเรียนและด าเนินการจดัการเรื่องร้องเรียน  

ได้มกีารปฏิบัตติามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่สอดคล้องกับข้อก าหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการ

รับเรือ่งร้องเรียนและด าเนนิการจดัการเรื่องร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

   2.2 เพื่อให้การรบัเรือ่งรอ้งเรียน  และการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเปน็มาตรฐานเดียวกัน 

   2.3 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบตัิงานที่สามารถถ่ายทอดใหก้ับผู้เข้ามา

ปฏิบัติงานใหม่ และใช้ประกอบการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบ รวมทัง้แสดง

หรือเผยแพร่ให้กบับุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชนจ์ากกระบวนการที่มี

อยู่  เพื่อขอรับบริการทีต่รงกับความต้องการ 

   2.4 เพื่อให้ผู้บริหารสามารถก ากับ  ติดตาม  การด าเนินการตามขั้นตอนการรับเรื่อง

ร้องเรียนและวธิีพิจารณาเรือ่งร้องเรียน  และใหข้้อเสนอแนะและปรบัปรุงได้ทุกขั้นตอน 

3. ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน 
 

3.1 ติดต่อดว้ยตนเองที ่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวดัยโสธร ต.ฟ้าหยาด 

 อ.มหาชนะชัย จงัหวดัยโสธร  

3.2 จดหมายหรือเอกสารรอ้งเรียนสง่ถึง      สาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย   จงัหวดัยโสธร     

ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จงัหวดัยโสธร  35130 

3.3 กล่องรับเรื่องร้องเรียน    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ต.ฟ้า

หยาด  

อ.มหาชนะชัย จังหวดัยโสธร 

3.4 โทรศัพท์หมายเลข 045-799115 และโทรสาร 045-799115 

3.5 เว็บไซต์ http://www.sasukmaha.org/ 
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4. บุคคลที่สามารถแจงเรื่องรองเรียน 
 

 บุคคลใดทีท่ราบเรื่องรองเรยีนหรือสงสัยโดยสุจรติ ไมวาตนเองจะไดรับความเสียหายหรือไมก็

ตาม       วาข้าราชการ พนกังาน หรือบคุคลใด ๆ ที่กระท าการแทน สสอ.มหาชนะชัย กระท าการทุจรติ 

หรือฝ่าฝนืไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ/ข้อบังคบั หรือฝ่าฝืนจริยธรรมของ ข้าราชการ สามารถแจ

งเรื่องรองเรียน โดย สสอ.มหาชนะชัย สงเสรมิใหผูแจงเรื่องรองเรียนเปดเผยตัวตน และ/หรือ ใหขอมูลห

ลักฐานที่ชัดเจนมากพอเกี่ยวกับการประพฤติผดิของผูถูกรองเรียน  รวมถึงควรแจงขอมูลในการติดต

อเพื่อเปนชองทางในการสื่อสารกับ สสอ.มหาชนะชัย ดวย 

5. บุคคลที่เกี่ยวของและหนาที่ 
 

5.1 ผูรับเรื่องรองเรียน (Report Receiver) ไดแ้ก ่สาธารณสุขอ าเภอ หรือ ผู้ประสานงานเรื่อง

ร้องเรียน โดย มีหน้าทีต่้องสง่เรื่องร้องเรียนที่ไดร้ับให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนเพ่ือด าเนินการต่อไป

ด้วย 

5.2 ผปูระสานงานเรื่องรองเรียน (Case Coordinator) ไดแก ส านักตรวจสอบ โดยแผนก

ตรวจสอบการก ากับดูแลที่ดีซึ่งมหีนาที่ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน รวบรวมพิจารณาความชัดแจงเพียง

พอของพยานหลักฐานในเบือ้งตน และสงเรื่องรองเรียนที่ผานการพิจารณาใหผูตรวจสอบเรื่องรองเรียน

รวมถึง 
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จัดเกบ็ขอมูล บนัทึกความคบืหนาและผลสรุป ตดิตามและปรบัเปลี่ยนสถานะของเรือ่งรองเรียน และ 

ก าหนดสิทธิการเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน นอกจากนี้ยังมีหนาที่ก ากับดูแลใหการด าเนินการ

เรื่องรองเรียนแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดดวย 

5.3 ผถููกรองเรียน (Subject of a Report) ไดแกข้าราชการ พนกังาน หรือบุคคลใด ๆ ที่

กระท าการแทน สสอ.มหาชนะชัย ทีถู่กรองเรียนหรือกลาวหาโดยผแูจงเรื่องรองเรียน วา่กระท าการ

ทุจริต หรอืฝ่าฝืนไม่ปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบียบ/ข้อบงัคับ หรือฝ่าฝนืจริยธรรมของข้าราชการทีด่ี  

           ในกรณีที่ผตูรวจสอบเรือ่งรองเรียนพบวา มีบคุคลอืน่เปนผรูวมกระท าการ สนบัสนุนการ

กระท า จางวาน หรือสัง่การเกี่ยวกบัเรื่องรองเรียนดวยใหถือวาบุคคลอืน่นัน้เปนผถููกรองเรียนดวย 

5.4 ผใูหความรวมมือในการตรวจสอบเรื่องรองเรียน (Investigation Participant) ไดแก

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลภายนอกทีไ่ดรับการขอความรวมมือจากผปูระสานงานเรื่องรอง

เรียน หรือผตูรวจสอบเรื่องรองเรียนของ สสอ.มหาชนะชัย ในการใหขอมูลที่เกี่ยวของ หรืออาจเกี่ยวของ

กับเรื่องรองเรียน 

5.5 ผตูรวจสอบเรื่องรองเรียนของ สสอ.มหาชนะชัย 

5.5.1 การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติ (การกระท าใดๆเพ่ือแสวงหา

ประโยชน์ทีม่ิควรได้โดยชอบดว้ยหลักกฎหมาย หลกัจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ส าหรบัตนเองหรือ

ผู้อื่น หรือการกระท าใดไม่วา่จะเปน็โดยทางตรงหรือทางอ้อมจากผลประโยชน์ซอ้นทับ ทั้งจาก

ต าแหนง่หน้าทีห่รือเป็นนายหน้าประกัน พฤตกิรรมคล้ายคลึงที่อาจเรียกเปน็อย่างอืน่ ซึง่รวมถึง

การกระท ายกัยอกทรัพย์ การคอรร์ัปชัน่ การฉ้อโกงหรือการตกแตง่งบการเงิน)  ด าเนินการโดย

ส านักตรวจสอบ เปน็ผู้ตรวจสอบและ/หรือแสวงหาข้อมลูเพิ่มเติมอันเป็นทีน่่าเชือ่ถือได้ในเรื่อง

ร้องเรียนดงักล่าว 

5.5.2 การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าทีฝ่่าฝืน หรือไม่ปฏบิัตติาม

กฎหมาย หรือระเบียบของ สสอ.มหาชนะชัย ด าเนนิการโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือ

ฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้ตรวจสอบและ/หรือแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมอนัเปน็ทีน่่าเชื่อถือได้ในเรือ่ง

ร้องเรียนดงักล่าว 
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5.5.3 การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝนืจรยิธรรม ตามข้อบังคับ สสอ.มหา

ชนะชัย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ สสอ.มหาชนะชัย ด าเนินการโดยคณะกรรมการเพ่ือ

สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝนืจริยธรรม 

5.5.4 กรณีที่เรื่องร้องเรียนตามข้อ 5.5.1 หรือขอ้ 5.5.2 เป็นเรื่องทีซ่ับซ้อนเกี่ยวพันกับ

หลายหน่วยงาน ให้ ผวก. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด าเนินการตรวจสอบเรื่อง

ร้องเรียนดงักล่าว 

5.5.5 ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบของ สสอ.มหาชนะชัย หรือ รับเรื่องตรวจสอบ เป็นผู้ถูก

ร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบของ สสอ.มหาชนะชัย จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงเพ่ือท าหน้าที่ตามความเหมาะสม 

5.5.6 ในกรณีที่พนักงานเปน็ผู้ถูกร้องเรียน สสอ.มหาชนะชัยจะเป็นผู้แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

5.5.7 ในกรณีที่ สสอ.มหาชนะชัย เป็นผูถู้กร้องเรียน คณะกรรมการบริหาร สสอ.มหา

ชนะชัย จะเป็นผูแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือท าหน้าทีต่ามความเหมาะสม 

6. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน 
6.1 แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท ์อีเมล ์ของผู้ร้องเรยีน 

6.2 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมี 

    - วัน เดือน ป ี

        - ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล / องค์กร)  

   - เรื่องทีร่้องเรียน เข้าลักษณะทุจรติ ฝ่าฝนืหรือไม่ปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบียบ/ข้อบังคับ 

สสอ.มหาชนะชัย 

     - รายละเอียดการร้องเรียน  



22 
 

    - ข้อเท็จจรงิ หรือ พฤตกิารณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนวา่ได้รบัความเดือดร้อนหรือ

เสียหายอย่างไร ต้องการใหแ้ก้ไข ด าเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกีย่วกับการทุจรติของ

เจ้าหนา้ที่/หน่วยงานได้ชดัแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการ สบืสวน สอบสวนได ้

    - ระบุพยานเอกสาร พยานวตัถแุละพยานบุคคล (ถา้มี) 

6.3 ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตมุิไดห้วังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อ

บุคคลอื่นหรือหน่วยงาน 

6.4 การใช้บรกิารร้องเรียนนั้น ต้องสามารถติดต่อกลบัไปยังผู้ใช้บริการได้เพื่อยืนยนัว่ามีตวัตน

จริง ไม่ได้สรา้งเรื่องเพื่อกลา่วหาบุคคลอืน่หรือหนว่ยงานต่างๆ ใหเ้กิดความเสียหาย 

6.5 ข้อร้องเรียนทีม่ีข้อมูลไมค่รบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการ

ด าเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ขอ้เท็จจรงิตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 6.2 นั้น ให้ยุตเิรื่อง  

และเก็บเป็นฐานข้อมูล 

6.6 ไม่เปน็ข้อร้องเรียนทีเ่ข้าลักษณะดงัตอ่ไปนี้ 

      - ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์เว้นแต่บัตรสนเทห่์นัน้จะระบุรายละเอียดตามข้อ 6.2 จึงจะรับ

ไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 

      - ข้อร้องเรียนทีเ่ข้าสูก่ระบวนการยุตธิรรมแลว้ หรือเป็นเรื่องทีศ่าลได้มคี าพิพากษาหรือ

ค าสั่งถงึที่สุดแลว้ 

      - ข้อร้องเรียนทีเ่กี่ยวข้องกับสถาบนัพระมหากษตัริย์ 

      - ข้อร้องเรียนทีเ่กี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล 

      - ข้อร้องเรียนทีห่นว่ยงานอื่นไดด้ าเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัยและได้มขี้อสรุปผล

การพิจารณาเปน็ที่เรียบร้อยไปแลว้อย่างเช่น ส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ

แห่งชาต(ิป.ป.ช.), ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ(ป.ป.ท.), ส านกังาน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เปน็ตน้ 
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     - เรือ่งที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามระเบียบข้อบังคบัว่าดว้ยการบรหิารทรัพยากรบุคคล เรื่อง

วินัย การลงโทษ และการร้องทุกข์ หรือเรื่องที่ส านักตรวจสอบได้รับไว้พิจารณา หรือได้วินิจฉัยเสร็จ

เด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระส าคัญเพ่ิมเติม 

      นอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ดังกล่าวข้างตน้แลว้ ให้อยูใ่นดุลยพินิจของผู้บงัคับบัญชาว่าจะรับ

ไว้พิจารณาหรอืไมเ่ป็นเรื่องเฉพาะกรณี 

 

7. การพิจารณาในการก าหนดชั้นความลับและคุ้มครอง
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

การพิจารณาในการก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น จะต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบว่าดว้ยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการส่งเรื่องใหห้น่วยงานพิจารณานัน้ 

ผู้ให้ข้อมูล ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง อาจจะได้รับความเดือดร้อน เชน่ ข้อร้องเรียนกล่าวโทษ ในเบื้องตน้ให้ถอื

ว่าเปน็ความลบัทางราชการ  การแจง้เบาะแสผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดชือ่และที่อยู่ผู้รอ้ง  หากไม่ปกปดิชื่อ 

ที่อยู ่ผู้ร้องจะตอ้งแจ้งใหห้นว่ยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผูร้้องด้วย 

- กรณีมีการระบุชื่อผูถู้กรอ้ง จะตอ้งคุม้ครองทั้งฝา่ยผู้ร้องและผูถู้กร้อง เนื่องจากเรื่องยังไมไ่ด้

ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจรงิและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกลา่วหาใหไ้ดร้ับความเดือดรอ้นและ

เสียหายได ้

- เรือ่งที่เกี่ยวกบัความมัน่คงของชาติ 

- กรณีผู้ร้องเรียนระบุในค ารอ้งขอใหป้กปดิหรือไม่ประสงค์ให้เปดิเผยชือ่ผู้ร้องเรียน หนว่ยงาน

ต้องไม่เปดิเผยชือ่ผู้ร้องเนื่องจากผู้ร้องอาจจะไดร้ับความเดือดร้อนตามเหตแุหง่การรอ้งเรียนนัน้ๆ 

- พนักงาน และลูกจ้าง สสอ.มหาชนะชัย ที่แจง้เรื่องร้องเรียน  แจง้เบาะแส  ให้ถ้อยค าหรอื

ข้อมูลใดๆ  ดว้ยความสุจรติใจ  ไมไ่ดม้ีเจตนาในการให้รา้ยหรือกอ่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือต่อ 

สสอ.มหาชนะชัย จะไดร้ับการคุ้มครองที่เหมาะสมจาก สสอ.มหาชนะชัย ดงันี ้
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               7.1 ในกรณีที่ผูบ้ริหารถกูพนักงานและลกูจา้งผู้ใดกล่าวหา   รอ้งเรียน  ผู้ถูกกล่าวหานัน้ไม่

อาจด าเนินการเกี่ยวกับการออกค าสัง่แต่งตั้ง  โยกยา้ย  เลื่อนเงินเดือน  แต่งตัง้คณะกรรมการสบืสวน

ข้อเท็จจรงิ   

หรือคณะกรรมการสอบสวนทางวนิัย  หรือการด าเนินการใดที่เปน็ผลรา้ยหรือกระทบต่อสิทธิ  หน้าที่

ของพนักงานและลูกจ้างผู้กล่าวหานัน้  จะกระท ามิได้   

               7.2 ให้ความคุม้ครองพนักงานและลูกจา้ง สสอ.มหาชนะชัย ผู้ใหข้้อมูลที่เป็นประโยชนต์่อ

ทาง สสอ.มหาชนะชัย ดังนี ้

  7.2.1 ถือว่าการใหข้้อมูลหรอืการเป็นพยาน  หรือการสง่เอกสารหลกัฐานเปน็การปฏิบัติ

หน้าที ่ 

  7.2.2 ผู้บังคับบญัชาจะต้องไม่กลัน่แกล้งในทางใดๆ ต่อพนักงานและลูกจ้างผู้ให้ข้อมูล  

หรือใหถ้้อยค าในฐานะพยาน 

  7.2.3 ผู้บังคับบญัชาจะต้องให้ความคุ้มครองพนักงานและลูกจ้างผู้ให้ข้อมูลหรอืให้

ถ้อยค าในฐานะพยาน  โดยมิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือข่มขู่จากผู้ถูกร้องเรียนหรือผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง  และขอ

ความร่วมมือประสานกบัส านักงานอัยการสูงสดุ  เพ่ือเปน็ทนายแกต้่างในกรณีที่ผู้ใหข้้อมูลถกูฟ้องร้องใน

คดแีพ่งหรอือาญา 

  7.2.4 ผู้บังคับบญัชาอาจพิจารณาให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานและ

ลูกจ้างผู้ใหข้้อมูลหรือใหถ้้อยค าในฐานะพยานที่เปน็ประโยชนแ์ละเปน็ผลดียิ่งต่อทางหน่วยงานได ้

  7.2.5 คณะกรรมการสอบสวน  หรือผู้บงัคับบัญชาสามารถใชดุ้ลพินิจเพื่อกนับุคคลผู้มี

ส่วนรว่มกระท าผิดไวเ้ป็นพยาน  หรือลดหย่อนผ่อนโทษไดต้ามเหตแุละผลของเรื่อง 

 

** ทั้งนี้ ผู้ถกูร้องเรียนจะไดร้ับความคุม้ครองด้วยเชน่เดยีวกับผู้รอ้ง 
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8. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 

8.1 ผู้รับเรื่องร้องเรียน ต้องส่งเรื่องให้ผู้ประสานงานเรือ่งร้องเรียน ภายใน 3 วันท าการ นับแต่

วันทีไ่ดร้ับเรื่องรอ้งเรียนจากผู้แจ้งเรื่องรอ้งเรียน 

8.2 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ต้องส่งเรื่องให้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใน 7 วันท า

การ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับเรื่องร้องเรียน หรือจากผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน (แล้วแต่

กรณี) 

8.3 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และออกหนังสือแจง้การรบัเรือ่งร้องเรียน

แก่ผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน นับจากวนัที่ได้รับเรื่องร้องเรียน  

8.4 ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน (เกี่ยวกบัการทุจรติ /การกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย /ไมป่ฏิบัตติาม

กฎหมาย /การกระท าที่ฝ่าฝนืจริยธรรม) ตอ้งพิจารณาและรายงานผลสรปุเรื่องรอ้งเรียนซึง่ยุตแิล้ว และ

ผลสั่งลงโทษของผูม้ีอ านาจให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบภายใน 30 วนัท าการ นบัแต่วนัที่ได้รบั

เรื่องร้องเรียนจากผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน  

8.5 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (เรื่องที่ซบัซ้อน/ผู้ถูกร้องเรียนไดแ้ก ่สสอ.มหาชนะชัย 

หรือคณะกรรมการ สสอ.มหาชนะชัย คนใดคนหนึง่) ตอ้งพิจารณาและรายงานผลสรุปเรือ่งร้องเรียน 

ภายใน 60 วันท าการ นบัแต่วนัที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงไดร้ับทราบค าสั่งอนุมตัแิตง่ตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

8.6 กรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อ 8.4 ให้ผู้

ประสานงานเรื่องร้องเรียนน าเสนอ ผวก. เพ่ือพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการตรวจสอบได้ครั้งละไม่เกิน 7 วันท า

การ 

8.7 กรณีมีความจ าเปน็ที่ไมส่ามารถจะด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 

8.5 ให้ผู้ประสานงานเรื่องรอ้งเรียนน าเสนอ คณะกรรมการ สสอ.มหาชนะชัย หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนมุัติขยายระยะเวลาการตรวจสอบได้ครัง้ละไม่เกนิ 30 วนัท าการ 
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9. การติดตามประเมินผลของกระบวนการ 
 

1. มีการลงทะเบียนรับ – สง่ เรือ่งร้องเรียน 

2. การสรปุผลการด าเนนิงาน 
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ภาคผนวก 

 

เอกสารประกอบการปฏิบัตงิานการรบัเรือ่งร้องเรียนการทุจริตประพฤตมิิชอบ  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
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แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียน 

                ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

                                                 วันที.่.....................เดือน.............................พ.ศ......................  

หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน..........................................................................อายุ......................ป ี

ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน/ผูแ้จ้ง.....................................................................อาชีพ...................................  

อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.............หมู่บ้าน...........................ถนน.................................................. 

ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต....................................จังหวดั...................................... 

รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์..........................E-Mail…………………………….…………….  

ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-สกุล / องค์กร)...................................................................................................  

ข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน (เรือ่ง)...................................................................................................  

รายละเอียด (พรอ้มระบุพยานหลกัฐาน)..............................................................  

ผู้ที่สามารถให้ขอ้มูลเพิ่มเติมได้ (ชื่อ-สกุล)................................................................................  

หนว่ยงาน.....................................หมายเลขโทรศัพท์.............................................  

สถานทีต่ิดต่อกลับ........................................................................  

  ***   1 ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท์ E-Mail สถานทีต่ิดต่อกลับจะถูกจดัเก็บเปน็

ความลบั   

เว้นแตท่ี่จ าเปน็ตอ้งเปิดเผยตามข้อก าหนดของกฎหมาย  

        2 ผู้ร้องเรียน  ผูถู้กรอ้งเรียน และผู้เกี่ยวขอ้งจะไดร้ับความคุม้ครองที่เหมาะสมจาก สสอ.มหา

ชนะชัย เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานทีท่ างาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการ

ปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเปน็การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมตอ่ผูน้ั้น  
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     3 การน าความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งท าให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอาจเป็น

ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

         4 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนต่อส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะ

ชัยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ  
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                                     เสนอ สสอ.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) เกี่ยวกับการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรอืไม่

ปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ

ของ สสอ.มหาชนะชัย 

ซับซ้อนเกี่ยวพันกับ

หลายส่วนงาน 
ไม่ซับซ้อน 

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ฝ่ายกฎหมาย  

หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียน 

ซึ่งยุติแล้วและผลสั่งลงโทษ  

(ถ้ามี) ของผู้มีอ านาจให้ สสอ. 

พิจารณาเห็นชอบแล้วเสร็จ 

ภายใน 30 วันท าการ  

นับแต่วันที่ไดร้ับเรื่องร้องเรียน 

กรณไีม่มมีูล 

ยุติเรื่อง/

รายงาน เพื่อ

เสนอ สสอ. 

ทราบ/ แจ้งผู้

ร้องเรียน

ทราบภายใน 

60 วันท าการ 

นับแต่วันที่ได้

รับทราบค าสั่ง

อนุมัติแต่งตั้ง

กรรมการ 

กรณีมมีูล 

ส่งเรื่องไปยัง

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบเพื่อ

ด าเนินการทางวินัย 

ด าเนินการให้

แล้วเสร็จภายใน 

60 วันท าการ 

นับจากวันท่ีได้

รับทราบค าสั่ง

อนุมัติแต่งตั้ง

กรรมการ 

แจ้งผู้ร้องเรียน 

ทราบ 

หากด าเนินการ 

ไม่แล้วเสร็จ 

แจ้ง ฝ่ายบริหาร 

เสนอ สสอ. เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ

ขยายระยะเวลา

การตรวจสอบได้

ครั้งละไม่เกิน 7 วัน
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                                                                               เสนอ ผวก. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) เกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรม

ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวล

จริยธรรมของ สสอ.มหาชนะชัย 

พ.ศ. 2556 

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริง 

การฝ่าฝืนจรยิธรรม 

กรณไีม่มมีูล กรณีมมีูล 

ยุติเรื่อง/รายงานต้นสังกัด, 

สสอ. , และแจ้ง 

ผู้ร้องเรยีนทราบภายใน 30 วันท าการ 

ด าเนินการให้แล้ว

เสร็จ ภายใน 30 วัน

ท าการ นับจากวันที่

ได้รับเรื่องร้องเรยีน

จาก ผู้รับเรื่อง 

 

แจ้งผู้ร้องเรียน ทราบ 

 

หากด าเนินการ 

ไม่แล้วเสร็จ 

 

แจ้ง  เสนอ สสอ. เพื่อ

พิจารณาอนุมัติขยาย

ระยะเวลา 

การตรวจสอบได้ครั้งละ 

ไม่เกิน 7 วันท าการ 

 

ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบเพื่อด าเนินการทางวินัย 
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เผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต ์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
อ ำเภอมหำชนะชยั  จงัหวดัยโสธร 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามหน้าท่ีและอ านาจตาม
ภารกจิของหน่วยงาน 
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045 – 799115 
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                              รายงานสรุปผลการด าเนินการต่อข้อร้องเรียน 
                     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
๑. หน่วยงาน : ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
๒. ระยะเวลาการายงาน : รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – 30 กันยายน 256๕ ) 
๓. ประเภทเรื่องร้องเรียน : 
    ๓.๑  การทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  
ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่อง 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่แจ้งผลการด าเนินการ 

ต่อข้อร้องเรียน 
- - 0 - 

  

   ๓.๒  การจัดซื้อจัดจ้าง/การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  
ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่องร้องเรียน 
สรุปเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
วัน/เดือน/ปี 

ที่แจ้งผลการด าเนินการต่อข้อร้องเรียน 
- - 0 - 

   ๓.๒  เรื่องอ่ืน ๆ    
ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี 

ที่รับเรื่องร้องเรียน 
สรุปเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 

เรื่องอ่ืน ๆ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่แจ้งผลการด าเนินการ 
ต่อข้อร้องเรียน 

๑ ๒๓  มิถุนายน ๑ ๓๐ มิ.ย ๖๕ 
๔. สรุปจ านวนเรื่องท่ีร้องเรียน :  จ านวน 0  เรื่อง 
๕. ปัญหา/อุปสรรค :    
    ๕.๑ ผู้รับบริการไม่ทราบถึงช่องทางการร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
    ๕.๒ ผู้รับบริการบางกลุ่ม เช่น ชาวบ้าน  ไม่สามารถเข้าถึงช่องทางที่เปิดให้ทาง Social Network ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
    ๕.๓ ผู้รับบริการ หรือเจ้าหน้าที่เกรงกลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการร้องเรียน  
๖. แนวทางแก้ไข :    
    ๖.๑ ท าการประชาสัมพันธ์ช่องทางการส่งข้อร้องเรียนให้เพิ่มมากข้ึน  เช่น จดหมายข่าว  ที่ประชุมก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน  ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โรงเรียน อสม. โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น 
    ๖.๒ จัดท ามาตรการที่ชัดเจน เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอมหาชนะชัย เน้นการรักษาความลับ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล                                  
       
                                                                 (นายสมชาติ  ยอดด)ี                               
                                        นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                       
                                      



35 
 

คู่มือระบบป้องกัน/ตรวจสอบเพื่อป้องกัน 
การละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่ตามภารกิจหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
 จังหวัดยโสธร 

 
 

ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก 
 

ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัตหิน้าท่ีในภารกิจหลกั 
 

 ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการเน้นหนักเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพข้าราชการในการ
ท างานโดยเน้นผลงาน  การมีคุณภาพ  ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน  ส าหรับหน่วยงานที่มี
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หน้าท่ีหลักในการตรวจสอบการทุจริต  เช่น  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นต้น 

 ส าหรับค าว่า "ทุจริต" มีกฎหมายหลายฉบับที่ก าหนดนิยามความหมายไว้  เช่น  ประมวล  กฎหมายอาญา  มาตรา 
1(1) "โดยทุจริต" หมายความว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต่อหน้าที่" หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือ
หน้าที่  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มี
ต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น  หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งนี้  เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 

 ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต  ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 
2551  มาตรา  85 (2) บัญญัติว่า  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต เป็นการกระท าผิดวินั ยอย่าง
ร้ายแรง  มีโทษปลดออกหรือไล่ออก  การทุจริตตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนั้น  มีหลักหรือองค์ประกอบที่พึง
พิจารณา 4 ประการ  คือ 

 1.  มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติราชการ  ผู้มีหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานที่ราชการหรือนอกสถานที่ราชการก็
ได้  ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับไว้โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติในสถานท่ีราชการและการปฏิบัติหน้าท่ีราชการนั้นไม่จ าเป็นจะต้อง
ปฏิบัติในวันและเวลาท างานตามปกต ิอาจปฏิบัติในวันหยดุราชการหรือนอกเวลาราชการก็ได ้ การพิจารณาว่ามีหน้าที่ราชการ
หรือไม่  มีแนวพิจารณาดังนี้ 
 1.1  พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุว่าผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องใด 

 1.2  พิจารณาจากมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ที่  ก.พ.จัดท า 

 1.3  พิจารณาจากค าสั่งหรือการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา 

 1.4  พิจารณาจากพฤตินัย  ท่ีสมัครใจเข้าผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้าท่ีราชการที่ตนต้องรับผิดชอบ เช่น ก.พ. ได้
พิจารณาเรื่องประจ าแผนกธุรการของโรงพยาบาลซึ่งไม่มีหน้าที่รับส่งเงินแต่ได้รับฝากเงินจากพยาบาลอนามัยผู้มีหน้าที่รับส่ง
เงิน  และการรับฝากเงินนั้นมิใช่รับฝากเงินฐานะส่วนตัว  แต่มีลักษณะเป็นการรับฝากเป็นทางราชการเพื่อน าไปส่งลงบัญชีโดย
ได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่า  "ได้รับเงินไปแล้ว"  เช่นนี้  ก.พ.วินิจฉัยว่าประจ าแผนกผู้นั้นมีหน้าที่ราชการที่ต้องน าเงินส่ง
ลงบัญชี  เมื่อไม่น าเงินส่งลงบัญชีและน าเงินไปใช้ส่วนตัวถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 

 2.ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ 

 "ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ" หมายความว่า   ได้มีการกระท าลงไปแล้ว 

 "ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ" หมายความว่า  มีหน้าท่ีราชการที่ต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท า
การตามหน้าที่  การที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท าการตามหน้าที่นั้นจะเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการก็ต่อเมื่อได้
กระท าโดยเป็นการจงใจที่จะไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่  โดยปราศจากอ านาจหน้าที่จะอ้างได้ตามกฎหมาย กฎ  ระเบียบหรือ
ข้อบังคับ  แต่ถ้าเป็นเรื่องปล่อยปละ  ละเว้นก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ราชการที่จะเป็นความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าท่ีราชการส่วนจะเป็นความผิดฐานใดต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป 

 "มิชอบ" หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา  มติของ
คณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือท านองคลองธรรม 

 3.  เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ท่ีมิควรได้ 
 "ผู้อื่น"  หมายถึงใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ราชการผู้นั้นปฏิบัติ  หรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 

 "ประโยชน์" หมายถึง  สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ  ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่มิใช่ทรัพย์สิน  
เช่น  การได้รับบริการ  เป็นต้น 

 "มิควรได้"  หมายถึง  ไม่มีสิทธ์ิโดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าท่ีนั้น 

 4.  โดยมีเจตนาทุจริต  การพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นการทุจรติตอ่หน้าที่ราชการหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาลงไป
ถึงเจตนาของผู้กระท าด้วยว่ามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันช่ัวร้ายคิดเป็นโจร  ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ซึ่งหากการสอบสวนพิจารณาได้ว่า  ข้าราชการผู้อื่นใด
กระท าผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2536  ว่าการลงโทษผู้กระท าผิด
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วินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  ซึ่งควรลงโทษเป็น  ไล่ออกจากราชการ  การน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควร
ปราณีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษ  ตามนัยหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 
ธันวาคม 2536  รวมทั้งอาจจะถูกยึดทรัพย์และด าเนินคดีอาญา  เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐาน  ตามมาตรา 3(5) แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยมิชอบ  เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  ตามมาตรา  
157  แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

 หากข้าราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยฐานทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถานเดียว  รวมทั้งอาจจ าคุกและยึดทรัพย์  
ดังนั้น  ข้าราชการทุกคนควรพึงละเว้นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส าคัญ  ให้สมกับ
การเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการละเว้นการปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัญหาที่
ท าให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง  ท าให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชาชน
อย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่มมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใส  เป็นธรรม  และ
สามารถตรวจสอบได้เพื่อให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้เกิดผลตามเป้าประสงค์ เพื่อประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง 

 ความส าเร็จหรือล้มเหลวของปฏิบัติงานตามภารกิจใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน  กล่าวคือการบริหารงานที่
ดีจะช่วยให้การด าเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงาน  
และในทางตรงข้ามแม้ว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น  ๆ จะออกแบบไว้ดี  มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค  งบประมาณ  และ
เงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็ตามแต่ถ้าการบริหารจัดการไม่ดี  การปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ได้ 
 

 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัยได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ดังนี้ 

              พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 -  หมวด  5  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มาตรา 29  ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือ
การติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการ
ด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้  ณ  ท่ีท าการของส่วนราชการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส่วนราชการ  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 
 -  หมวด  6  การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่า
ภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่  โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี  ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ  ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน 

 -  หมวด  7  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาขนมาตรา 37  ในการปฏิบัติ
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานในระหว่างส่วนราชการด้วยกัน  ให้ส่วนราชการก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป  ส่วนราชการใดมิได้
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้น  มีลักษณะที่สามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้  
หรือส่วนราชการได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้  แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร  ก.พ.ร. จะก าหนดเวลา
แล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้  มาตรา 42  เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
สะดวกรวดเร็ว  ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจออกกฎระเบียบ  ข้อบังคับหรือประกาศ  เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่น  มีหน้าที่

ระเบียบ/ข้อบังคับ  ที่บงัคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
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ตรวจสอบว่ากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศนั้น  เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก  ซ้ าซ้อน  หรือความล่าช้า  
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรือไม่  เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป  มาตรา 43  การ
ปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย  เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษา
ความมั่นคงของประเทศ  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  หรือการคุ้มครองสิทธิส่วน
บุคคล  จึงให้ก าหนดเป็นความลับได้เท่าท่ีจ าเป็น 

 -  หมวด  8  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มาตรา 45 นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตาม  มาตร 9 (3) 
แล้ว  ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ  คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  ความคุ้มค่าในภารกิจ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และระยะเวลาที่  ก.พ.ร. ก าหนด  มาตรา 47  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงานบุคคล  ให้ส่วนราชการประเมินโดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในต าแหน่งที่ปฏิบัติ  
ประโยชน์และผลสัมฤทธ์ิที่หน่วยงานท่ีข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น 

          ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  พ.ศ.25๖๑ 

 ข้อ  3  ข้าราชการทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลาง
ทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก     ธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  
10  ประการดังนี้ 
  1)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  2)  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

  3)  การมีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 

  4)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

  5)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 

  6)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  7)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

  8)  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี  ร่วมกัน  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

          

 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  ได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะ
ชัย เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ให้มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ  อันจะท าให้ได้รับการ
ยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนท่ัวไปไว้ดังน้ี 

 ข้อ  1  ความซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 

  1.1  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

  1.2  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด  และโปร่งใส  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

  1.3  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้  ความสามารถ  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ 

  1.4  รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง  และมุ่งมั่น  แก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 

 ข้อ  2  การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
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  2.1  ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความ
เต็มใจ 

  2.2  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และครบถ้วน 

 ข้อ  3  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

  3.1  ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน  เพื่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

  3.2  ขยัน  อุทิศตน  และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

  3.3  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสามัคคี  มีน้ าใจ  เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 

  3.4  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 ข้อ  4  การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 

  4.1  ตัดสินใจบนหลักการ  ข้อเท็จจริง  เหตุผลเพื่อความยุติธรรม 

  4.2  ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ข้อ  5  การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  5.1  วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย  พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 

  5.2  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  มีเหตุผล  และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 

  5.3  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รู้จักพ่ึงตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข 

 ข้อ  6  การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 

  6.1  ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 

  6.2  กล้าหาญ  และยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 

  6.3  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อนข้าราชการ 

 ข้อ  7  ความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
  7.1  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 

  7.2  พร้อมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
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พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 
 ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มุ่งเน้นการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานของ
รัฐใน  3  มิติ  คือ  มิติการเปิดเผยและการตรวจสอบได้มิติการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมิติของการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  ในลักษณะของการจัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสาร  เอกสาร  
หลักฐานและระดับการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อม
ด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อรองรับการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  อันจะส่งให้การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน
และการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  ของภาครัฐและประชาชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารของรัฐบาลที่
ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะอื่นได้อย่างกว้างขวาง  ถูกต้ อง  
เป็นธรรม  และรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ  มีความส าคัญ  ต่อการบริหารจัดการที่มีคุณค่า
และมีประสิทธิภาพ  โดยเป็นกระบวนการที่หน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการ  ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตสามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้จากทุกฝ่ายรวมทั้งการให้  การบริการแก่ประชาชนบนพื้นฐานของความเท่า
เทียมและมีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวมาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปรง่ใสหน่วยงานภาครฐัท่ีก าหนดภายใต้  พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีประโยชน์ท้ังต่อภาคประชาชน  และหน่วยงานภาครัฐ  ดังนี้ 

ประโยชน์ต่อภาคประชาชน 

 1)  ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการับบริการดานข้อมูล  ข่าวสารและกระบวนการท างานอื่น ๆ จาก
เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานของรัฐ 

 2)  สามารถรับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่าง  ถูกต้องและรวดเร็ว 

 3)  สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐได้ 

 4)  มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและสังคม 

 5)  สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของ หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการใช้ช่องทางผ่าน 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ 

 1)  มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ก าหนด  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 

 2)  มีแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่สอดคล้องกับความโปร่งใสที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการ
ด าเนินการที่สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งในเชิงข้อมูลและกระบวนการ 

 3)  มีหลักเกณฑ์มาตรฐาน  ตัวช้ีวัด  แนวทางการประเมินผลและสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดดังกล่าวเป็น
ตัวแบบในการประเมินตนเอง  ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 4)  หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใส  เป็นแบบประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การรองรับการตรวจประเมินของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจประเมินตามกฎหมายหรือเพื่อกิจการอื่น 

 5)  ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสามารถพัฒนาระบบกลไกในการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  เป็นธรรมและรวดเร็ว  มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  
ประกอบด้วย  เกณฑ์มาตรฐานมีความครอบคลุมแนวคิด  และกระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ  โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของประชาชนและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาค
ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 



41 
 

 การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ  โดยมีตัวช้ีวัด
มาตรฐานความโปร่งใสด้าน  การบริหารงาน  5  ประการ  ได้แก่ 

 1.  การจัดท าและเผยแพร่โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

 2.  การจัดท าวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 

 3.  การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 4.  การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 5.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการของหน่วยงาน  มาตรฐานและตัวช้ีวัดความโปร่งใส
ด้านการให้บริการแก่ประชาชน 

 มาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน  เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัตหิน้าท่ีของหน่วยงานภาครฐั
ที่สะท้อนให้เห็นถึงการท าหน้าที่โดย  ความซ่ือสัตย์สุจริตไม่มีการเลือกปฏิบัติและการขจัดข้อโต้แย้งที่ไม่เป็นธรรมโดยเป็น  
การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการการเลือกใช้ช่องทางการให้บริการรวมไปถึงการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชน  โดยมี  ตัวช้ีวัดมาตรฐานความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน         6  ประการ  ได้แก่ 

 1.  การก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน 

 2.  การให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
 3.  การเลือกใช้ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมกับการให้บริการ 

 4.  การจัดให้มีช่องทางและกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน 

 5.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

 6.  การจัดท าระบบข้อมูลทางสถิติและสรุปผลการให้บริการแก่ประชาชน 

 ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเปิดเผย  การตรวจสอบได้และการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของภาคประชาชนตามเจตนารมณ์  ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

 การประเมินการประเมินความสมบูรณ์ของขั้นตอนและการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยพิจารณาจากระดับความ
สมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐในเชิงคุณภาพที่มีความก้าวหน้าในด้านข้อมูล
ข่าวสาร  หลักฐานและความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น 

 การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น  โดยมีการวัดค่าของความสมบูรณ์ของกระบวนการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีมาตรฐานความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล  เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการเปิดเผยให้เห็นถึง
ระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพโดยเป็น  การก าหนดหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานการจัดให้มีกลไกการตรวจสอบทั้งภายใน
และภายนอกที่มีความเป็นอิสระการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการติดตาม  และประเมินผลการท างานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีตัวช้ีวัดมาตรฐานความโปร่งใส 

 ด้านการติดตามและประเมินผล  5  ประการได้แก่ 
 1.  การจัดท าหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 2.  การจัดให้มีระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ท่ีเหมาะสม 

 3.  การจัดให้มีระบบและกลไกการปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (External Audit) ที่
เป็นอิสระ 

 4.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 5.  การรายงานผลการประเมนิการปฏบิัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมาตรฐานความโปร่งใสด้าน
การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ  เป็นมาตรฐานในการเปิดเผยและการส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงการรับรู้  
ข้อมูลข่าวสารของราชการการจัดระบบและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาศักยภาพของระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อ
การบริหารความโปร่งใสและการจัดการความรู้ของหน่วยงานซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.
2540 
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 กลไกลการาตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแผนงาน  งบประมาณความรับผิดชอบและ
ระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  และพิจารณาผลการปฏิบัติการของหน่วยงานเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมิน 

 1.  มีการก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลและส่วนงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 2.  มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีภายใต้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าป ี

 3.  มีการประเมินการปฏบิัติหน้าที่ของแต่ละสว่นงานภายใน  หน่วยงาน  โดยพิจารณาจากผลการน าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงานไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 

 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงาน  หมายถึง  การที่บุคลากรและหน่วยงานได้มีการให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นการให้บริการตามแนวทางและระบบที่หลากหลาย  เช่น  
การบริการตามล าดับก่อน-หลัง หรือการให้การบริการที่เหมาะสมกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน  เป็นต้น  ทั้งนี้
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และถูกต้องแก่ประชาชนผู้มารับบริการ 

วิธีการประเมิน 
 จากการให้บริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่หน่วยงานก าหนดไว้ว่ามีหรือไม่มีการให้บริการตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้หรือไม่  อย่างไรและพิจารณาจากความหลากหลายในการให้บริการแก่ประชาชนเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมิน 

 1.  มีการให้การบริการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ 
 2.  มีการให้การบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 3.  มีการให้บริการเรียงตามล าดับก่อน - หลัง 

 การที่หน่วยงานได้มีการก าหนดและด าเนินการเพื่อพัฒนา  ระบบการให้คุณให้โทษและการจัดท ากิจกรรมการ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน  โดยเป็นการก าหนดรูปแบบและเกณฑ์มาตรฐาน
ในการพิจารณาให้โทษแก่บุคลากรที่กระท าความผิดตามกฎระเบียบของราชการและจริยธรรมของหน่วยงานรวมทั้งการ
สนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม  วิธีการประเมินพิจารณาจากการก าหนดและด าเนินการเพื่อพัฒนา
ระบบการให้  คุณ  ให้โทษ  และการสร้า งขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน  และพิจารณาจากขั้นตอนและ
กระบวนการพัฒนาระบบการ  ให้คุณ/ให้โทษแก่บุคลากรในหน่วยงาน 

 ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม  เพื่อให้มีติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในหน่วยงานและเพื่อพัฒนาระบบ  การติดตามและประเมินผลของหน่วยงานโดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์และ
ตัวช้ีวัดที่  สะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานรวมทั้งมีการก าหนดวิธีการประเมินผลตาม
หลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้และมีการเผยแพร่  หลักเกณฑ์ตัวช้ีวัดและวิธีการประเมินให้บุคลากร/สา ธารณชนได้
รับทราบ 

 การจัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผลการท างานของหน่วยงาน  เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 

 1.  มีการจัดแผนงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  ประชาชนในการติดตามและประเมินผลการ
ท างานของหน่วยงาน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม/สาธารณะ 

 2.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชน  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและ
ประเมินผลการท างานของหน่วยงาน 

 ก าหนดไว้โดยจะต้องมีการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วไป  
วิธีการประเมิน  พิจารณาจากการจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผน  ปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงาน 
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 1.  พิจารณาจากช่องทางในการเผยแพร่ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การจัดท ารายงานผลการ
ประเมินการด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปพีร้อมท้ังวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการตามแผนการปฏิบัติการ
ประจ าปี 
 2.  มีการเผยแพร่ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  และทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหลักฐานประกอบการตรวจสอบ/ข้อมูล
ที่ต้องการ 
 

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน 
 การควบคุม  หมายถึง  กระบวนการที่กระท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ด าเนินการไปตามแผนที่ก าหนดไว้  หรือ
ถ้าจะให้ความหมายที่ช้ีให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง  การบังคับให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้  จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฏว่าไม่เป็นไปตามทิศทาง  
กรอบ  หรือข้อก าหนดที่วางไว้  ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารจะต้องด าเนินการอย่างหนึ่งจะแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามแผนดังกล่าว  มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 
การควบคุมอาจแบ่งตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น  5  ประเภทด้วยกัน  คือ 
 1.  การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control)  เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการเพื่อจัดการให้โครงการผลิต
ได้ปริมาณตามที่ก าหนดไว้ในแผน  เรียกว่า  การควบคุมปริมาณ (Quantity  Control) และควบคุมให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและ
คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้เรียกว่าการควบคุม  คุณภาพ (Quality Control)  การควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของ
โครงการด้วย  คือการควบคุมให้โครงการสามารถผลิตผลงานได้ปริมาณและคุณภาพตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
 2.  การควบคุมบุคลากร (Personal of Staff Control)  เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานโครงการ  โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่ก าหนดไว้และให้เป็นไปตามก าหนดการโครงการ  ควบคุมและบ ารุง
ขวัญพนักงาน  ความประพฤติ  ความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนควบคุมด้านความปลอดภัยของพนักงาน
ด้วย 

 3.  การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control) ได้แก่  การควบคุมการใช้จ่าย (Cost - Control) การควบคุมทางด้าน
งบประมาณ  (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ ท้ังนี้เพื่อให้โครงการเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด  และมีเหตุผล
เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิยุติธรรม 

 4.  การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ  (Control of Physical Resources)  ได้แก่  การควบคุมการใช้จ่ายทรัพยากร
ประเภทวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยน าเข้าของโครงการเพื่อให้เกิดการ
ประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว 

 5.  การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure)  ได้แก่  การควบคุมก ากับดูแลเทคนิค
และวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่ก าหนดไว้  ส าหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้น ๆ  โดยจะต้องควบคุมทั้งเทคนิค
วิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่าย  เช่น  โครงการพัฒนาสังคม  วัฒนธรรม  การส่งเสริมประชาธิปไตย  หรือโครงการพัฒนาชนบท  
เป็นต้น 

ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม 

 ความส าคัญ  ความจ าเป็น  และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น  อาจพิจารณาได้จากประเด็นต่อไปนี้ 

 1.  เพื่อให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของการ
ติดตามและการควบคุมโครงการ  ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมายถือเป็นหัวใจส าคัญของโครงการ  หากไม่มีการยึด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลกัแล้ว  เราก็ไม่ทราบว่าจะท าโครงการนี้ไปท าไม  เมื่อเป็นเช่นนี้  การติดตามและควบคุมการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังดังกล่าวจึงถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหาร
โครงการ 
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 2.  ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลาและค่าใช่จ่ายของโครงการโดยการเสนอแนะ
เทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลงไปได้มาก  ท าให้สามารถน า
ทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอื่น  หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้ 

 3.  ช่วยกระตุ้น  จูงใจ  และสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการจับผิดเพื่อลงโทษ  
แต่เป็นการแนะน าช่วยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร็จของโครงการเป็นส าคัญ  เพราะฉะนั้นผู้นิเทศงานและผู้ควบคุมงานที่ดีมักจะ
ได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน  ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้น  เพราะมีพี่เลี้ยงมาช่วยแนะน า  ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง 
ขวัญก าลังใจท่ีจะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก็จะมีมากขึ้น 

 4.  ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้  โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมไม่ดีพออาจเป็น
สาเหตุให้เกดิความเสยีหายใหญห่ลวงได้  และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ที่เรียกว่า "สายเกินแก้"  ก็จะไม่
เกิดขึ้น 

 5. ท าให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น  ทั้งนี้ในขณะที่ท าการติดตามและควบคุมนั้น  ผู้บริหารจะ
มองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการหลายประการ  จึงจะสามารถจัดหามาตรการในการป้องกันแก้ไขได้อย่าง
ถูกต้อง  เช่น  โครงการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร  อาจก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบตัดไม้เถื่อนโดยใช้ถนนสายนั้นเป็น
เส้นทางขนส่ง  เป็นต้น 

 6.  ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้น  โดยปกติโครงการ
ต่าง ๆ มักจะก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้อย่างหลวม ๆ หรือใช้ค าที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมสูง  เช่น  ค าว่าพัฒนา  
ขยาย  ปรับปรุง  กระตุ้น  ยกระดับ  ฯลฯ  ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงาน  หรือแม้กระทั่งผู้บริหารมองไม่เห็นเป้าหมายได้ชัดเจน  ไม่
อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องได้  เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการจะต้องมีการท าให้วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายรวมทั้งมาตรฐานต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น  เพื่อจะได้สามารถเปรียบเทียบและท าการควบคุมได้ 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า  การติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการบริหารและกระบวนการ
วางแผน  ท าให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์  นโยบายที่ก าหนดไว้การติดตามและการควบคุมนั้นเป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกัน  มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ  กล่าวคือเมื่อมีการติดตามดูผลการท างานว่าเป็นอย่างไรแล้ว  ก็
ต้องมีการควบคุมเพื่อปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางที่ต้องการ  และในทางกลับกันใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะ
ท าหน้าที่ควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอ  มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้ 
 

******************************** 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๕ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
ชื่อกลุ่มงาน: พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี:   1  ธันวาคม พ.ศ. 256๕ 
หัวข้อ: ๑. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย  
             ๑.๑ ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงานประกอบด้วย  
                   (๑) รูปถ่าย (๒) ชื่อ - นามสกุล (๓) ต าแหน่ง และ (๔) หมายเขโทรศัพท์ (มีครบ ๔ รายการ) 
             ๑.๒ นโยบายของของผู้บริหาร 
             ๑.๓ โครงสร้างของหน่วยงาน 
             ๑.๔ หน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
             ๑.๕ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
             ๑.๖ ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจ 
                   และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
             ๑.๗ ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย (๑) ที่อยู่หน่วยงาน (๒) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน  
                   (๓) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (๔) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ  
                   (๕) แผนที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ ๕ รายการ) 
             ๑.๘ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถสดงความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอก 
                   สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจตามภารกิจของหน่วยงาน 
         ๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
         ๓. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
         ๔. ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
         ๕. ข้อก าหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ 
         ๗. ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย โดยรวม 
         ๘. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
         ๙. แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน ทุกแผน) 
        ๑๐. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงาน 
        ๑๑. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
        ๑๒. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        ๑๓.  คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
        ๑๔. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ) 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๕ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
        ๑๕. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
        ๑๖. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        ๑๗. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
             ๑๗.๑ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีที่ผ่านมา    
                     (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕) 
             ๑๗.๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี 
             ๑๗.๓ ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีประจ าปี  
                     ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง 
             ๑๗.๔ ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบ
บุคลากร 
                      ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ 
                      จัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ 
             ๑๗.๕ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 
 
หมายเหตุ: 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
 
          

          ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                         ผู้อนุมัติรับรอง 

 

       (นายจักรพงษ์  เสาร์ทอง)                                                

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                  
  วันที่  ๒  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๕                                 วันที่  ๒  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๕ 
 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

                                                    (นายจักรพงษ์  เสาร์ทอง)                                                     
                                          ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                 
                                              วันที่  ๒  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๕                              

 


