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ก 

รัฐบาลก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ด า เนินงานเรื่ องร้ อง เรี ยน/แจ้ ง เบาะแสด้ านการทุจริ ตและประพฤติมิ ชอบ เป็น ไปตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
พ.ศ. 2556 และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยให้ยึดหลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
เป็นส าคัญ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม 2559–31 มีนาคม 2560 ซึ่งได้มีการบริหารจัดการภายใต้กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 บังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ของกระทรวงสาธารณสุข 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
3 เมษายน 2560 
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บทน ำ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนด
ทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริม  
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้าง 
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริม  
และคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ 
ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกัน 
การทุจริต โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา น ากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 
ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ  ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการ 
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข น าสู่ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

หน้าที่ส าคัญอีกหน้าที่หน้าที่หนึ่งคือ การรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 3 ช่องทาง ประกอบด้วย 

ช่องทำงที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทำงที่ 2 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

www.stopcorruption.moph.go.th  
ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่อง ทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

ช่องทำงที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 

กระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น 
ด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 บังคับใช้
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 38 ที่ระบุว่า “เม่ือส่วนรำชกำรใดได้รับกำรติดต่อสอบถำมเป็นหนังสือ 

๑ 

http://www.stopcorruption.moph.go.th/
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จำกประชำชน หรือจำกส่วนรำชกำรด้วยกันเกี่ยวกับงำนที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้น ให้เป็น
หน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้นที่จะต้องตอบค ำถำมหรือแจ้งกำรด ำเนินกำรให้ทรำบภำยในสิบห้ำวัน  หรือ
ภำยในก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไว้ตำมมำตรำ 37” และ มาตรา 41 “ในกรณีที่ส่วนรำชกำรได้รับค ำร้องเรียน 
เสนอแนะ หรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติรำชกำร อุปสรรค ควำมยุ่งยำก หรือปัญหำอ่ืนใดจำกบุคคล
ใด โดยมีข้อมูลและสำระตำมสมควร ให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้นจะต้องพิจำรณำด ำเนินกำรให้ลุล่วง
ไป....” ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และค าสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ก าหนดให้ส่วนราชการเร่งด าเนินการ 
อย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว กรณีมีเรื่องกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
การหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และต้ังอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 
 

     แผนภำพ  กรอบแนวคิดการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
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ผลการด าเนินงาน 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รายงานผลการด าเนินงานการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559–31 มีนาคม 2560 ดังนี้  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ านวนทั้งสิ้นรวม 23 เรื่อง จ าแนกเรื่องผ่านช่องทางการร้องเรียน 2 
ช่องทาง ประกอบด้วย (1) ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข และ (2) เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พบการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขมากที่สุด จ านวน 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
65.22 ผ่านตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 34.78 ตามล าดับ 
ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของ ศปท. 
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 
จ านวน 
(เรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

เว็บไซต์ www.stopcorruption.moph.go.th 18 65.22 

ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 8 34.78 

รวม 23 

๒ 
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 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ านวนทั้งสิ้นรวม 24 เรื่อง สามารถจ าแนกเรื่องร้องเรียนได้ 7 ประเภท  
คือ 1) เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ 2) เรื่องทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง 3) เรื่อง
คุณภาพการให้บริการ 4) เรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย 5) เรื่องทั่วไป 6) เรื่องค่าตอบแทน และ 7) เรื่อง 
ผิดสัญญาการใช้ทุนการศึกษา  
 เรื่องร้องเรียนที่พบมากที่สุดคือ (1) เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติ 
มิชอบ จ านวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 34.78 (2) เรื่องทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
21.74 (3) เรื่องคุณภาพการให้บริการ จ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.39 (4) เรื่องการแต่งตั้ง 
โยกย้าย จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.70 (5) เรื่องทั่วไป จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.70 (6)  
เรื่องค่าตอบแทน จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.35 และ (7) เรื่องผิดสัญญาการใช้ทุนการศึกษา จ านวน  
1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.35 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจ าแนกตามประเภท 
 

จ าแนกเรื่อง จ านวน (เรื่อง) คิดเป็นร้อยละ 

เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ 8 34.78 

เรื่องทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง 5 21.74 

เรื่องคุณภาพการให้บริการ 4 17.39 

เรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย 2 8.70 

เรื่องท่ัวไป 2 8.70 

เรื่องค่าตอบแทน 1 4.35 

เรื่องผิดสัญญาการใช้ทุนการศึกษา 1 4.35 

รวม 23  
 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ด าเนินการส่งเรื่องร้องเรียน 
และแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไป 
ตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 บังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการด าเนินการแก้ไข เพ่ือไม่ให้เกิดการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสขึ้นอีก ในจ านวน 23 เรื่องนี้ 
จ าแนกเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 13 เรื่อง (ร้อยละ 56.52) และเรื่องที่ด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
จ านวน 10 เรื่อง (ร้อยละ 43.48)  
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 ในจ านวนเรื่องที่ด าเนินการจนได้ข้อยุตินั้นเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ “ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข” จ านวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 70  ผ่านตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 3 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 30 ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 จ านวนเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ อยู่ระหว่างด าเนินการ
     และได้รับการแก้ไขจนได้ข้อยุติ 

ช่องทาง จ านวน 
(เรื่อง) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(เรื่อง) 

แก้ไขจนได้ข้อยุติ 
(เรื่อง) 

เว็บไซต์ www.stopcorruption.moph.go.th 
 

15 8 7 

ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
 

8 5 3 
- 

 23 13 
(56.52) 

10 
(43.48) 

 
 ในส่วนเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560) มีเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนทั้งสิ้น 5 เรื่อง พบผู้กระท าการทุจริตส่วนใหญ่เป็นระดับผู้บริหาร จ านวน 5 เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 100 เรื่องดังกล่าวได้รับการแก้ไขจนได้ข้อยุติ จ านวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง จ านวน 2 เรื่อง และอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงวินัยร้ายแรง  จ านวน  
2 เรื่อง ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 การด าเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560)  

จ านวนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การด าเนินการ 
2 เรื่อง อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 
2 เรื่อง อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงวินัยร้ายแรง 

 
1 เรื่อง ด าเนินการจนได้ข้อยุติตรวจสอบข้อเท็จจริง  
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แผนภูมผิลการด าเนินงาน 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
 การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจ าแนกตามประเภท 
 
 

เว็บไซต ์, 65.22 

ตู้ไปรษณยี ์9 , 

34.78 

34.78 

21.74 

17.39 

8.7 

8.7 

4.35 

4.35 

ผลประโยชน์ทับซ้อน ทุจริตต่อหนา้ทีแ่ละประพฤตมิิชอบ 

ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง 

คุณภาพการให้บรกิาร 

การแต่งตั้งโยกย้าย 

เรื่องทั่วไป 

ค่าตอบแทน 

ผิดสัญญาการใช้ทุนการศึกษา 
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แผนภูมิที่ 3 จ านวนเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ และได้รับการแก้ไขจนได้ข้อยุติ 
 
 

 
แผนภูมิที่ 4 สถานะของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560)  
 
 
 

8 

7 

5 

3 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ แก้ไขจนไดข้อ้ยตุิ 

เว็บไซต ์ 

 

 

 

ตู้ไปรษณยี ์9  

2 

2 

1 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงวินัย

ร้ายแรง 

ยุติเรื่อง 
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ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนด
ทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริม  
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 -2560) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้าง 
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริม  
และคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ 
ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกัน 
การทุจริต โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา น ากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม 
ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน 
ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการ
ร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) จ านวน 3 ช่องทาง ประกอบด้วย 

ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

www.stopcorruption.moph.go.th  
ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่อง ทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 

๓

๑

http://www.stopcorruption.moph.go.th/
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 ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 บังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557   
ทีส่อดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546  มาตรา 
38 ทีร่ะบวุ่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการ
ด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้อง  
ตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 
37” และ มาตรา 41 “ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
วิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร  
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นจะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป ....” ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557  
ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ก าหนดให้ส่วนราชการเร่งด าเนินการอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว กรณี 
มีเรื่องกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 
  1. ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการแก้ไขปัญหา 
เรื่องร้องเรียน พบว่า เรื่องร้องเรียนบางกรณีใช้ระยะเวลานานในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ท าให้ต้องมี 
การทวงถามความคืบหน้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่จะน ามาประกอบการวินิจฉัย 
จึงท าให้เกิดการพิจารณาเรื่องร้องเรียนนั้นๆ มีความล่าช้า  
  2. เรื่องร้องเรียนประเด็นการจัดซือ้จัดจ้าง ยังคงเป็นประเด็นปัญหาของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม
กระทรวงสาธารณสุข ยังคงเร่งด าเนินการในประเด็นดังกล่าวอย่างเร่งด่วน และพยายามแก้ไขปัญหา  
ตั้งแต่ส่วนกลางถึงระดับภูมิภาค 
  3. เรื่องร้องเรียนประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ยังคงเป็นประเด็นปัญหาของหน่วยงาน อย่างไร  
ก็ตามกระทรวงสาธารณสุข ยังคงเร่งด าเนินการในประเด็นดังกล่าวอย่างเร่งด่วน และพยายามแก้ไขปัญหา
ตั้งแต่ส่วนกลางถึงระดับภูมิภาค 
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แนวทางการแก้ไข 
 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน ต้องเร่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบส านวน 
ในการสอบข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่อง หรือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในแต่ละเรื่องให้รวดเร็ว เป็นไปตามค าสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ก าหนดให้ส่วนราชการ 
เร่งด าเนินการอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว กรณีมีเรื่องกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
 2. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดท าประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559 เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการปฏิบัติ
ตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏบิัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วย
ความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ รวมถึงคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะต้องลงนามในแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี 
ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าพัสดุ  เจ้าหน้าที่ พัสดุ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดท าประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ผู้บริหารในหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการปฏิบัติตนตาม หลักจรรยาข้าราชการ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยา ข้าราชการ 
พลเรือน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม (Merit System) 
 4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จัดท าประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยมาตรการส าคัญ 
4 มาตรการ คือ (1) มาตรการการใช้รถราชการ (2) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (3) มาตรการการจัดท า
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และ (4) มาตรการการจัดหาพัสดุ เพ่ือเป็นการสร้าง  
สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการ  จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการ 
ร่วมต่อต้านการทุจริต เป็นพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ส าเร็จเป็นรูปธรรม  เป็นการแก้ไขปัญหาการกระท าผิด 
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านการป้องกันการทุจริต] 
 5. เตรียมจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ นิติกร ทุกระดับทั้งส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาคในเรื่อง 
  5.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานพัสดุภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  5.2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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