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1. ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 : ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
           ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มนีาคม 2561 

2. หน่วยวัด : ระดับ 

3. น้ำหนัก   : ร้อยละ 10 

4. คำอธิบาย : 

  ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทำการ 
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน รวมถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติการอย่างใดในตำแหน่ง หรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน  
หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือและเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม  
และให้หมายรวมถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

  การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  หมายถึง กระบวนการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่  
การรับเรื่องเข้า จนถึงได้ข้อสรุป แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้ง 
ไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 37 และมาตรา 41 

  มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2561 หมายถึง มาตรการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนด 
ในกรณีที่มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วนราชการ
ต้นสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณา 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบทันที และให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยหรืออาญา
โดยเร็วซึง่จะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

  ความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2561 หมายถึง ความสำเร็จในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่รับเรื่องเข้า จนถึงได้ข้อสรุป แจ้งไปยังหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามมติคณะรัฐมนตรี และแจ้งไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน  
กรณีผู้ร้องเรียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ 
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
ตามมาตรา 37 และมาตรา 41 

5. สูตรการคำนวณ : ไม่มี   
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6. เกณฑ์การให้คะแนน : 

 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

1 1.1 รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าทีโ่ดยมิชอบ  
จากช่องทางที่กำหนด คือ 
 ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 2 www.stopcorruption.moph.go.th เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต 
กระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต 
 ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน  
 ช่องทางที่ 5 สำนักข่าวอิศรา 

 1.2 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือ ฯ ที่กำหนด ดังนี้ 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2562  
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มีนาคม 2561  
 - คู่ มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ประเด็นการกระทำผิดวินัยกรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจน
ใน 4 มาตรการ  
1.3 วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่และ
อำนาจเพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
1.4 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ (ถ้ามี) 

2 2.1 บันทึกการติดตามรายงาน เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่  โดยมิชอบศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
2.2 กำกับ ติดตาม ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 

4 4.1 รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จากช่องทางที่กำหนด 
4.2 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือ ฯ ที่กำหนด 
4.3 วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่ 
และอำนาจเพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
4.4 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ (ถ้ามี) 

5 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รอบ 12 เดือน  

7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

 7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดบั 3 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 

1 1 .1  รั บ เรื่ อ งร้ องเรี ยน  / แจ้ งเบ าะแส  
เรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ จากช่องทางที่กำหนด คือ 
 ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. 
กระทรวงสาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 2
 www.stopcorruption.moph.go.th 
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียน 
แจ้งเบาะแสการทุจริต 
 ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทกุข์ กระทรวงสาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน 
 ช่องทางที่ 5 สำนักข่าวอิศรา 

1.1 หลักฐานทะเบียนรับเรื่อง
ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ จากช่องทาง 
ทีก่ำหนด 
 

0.25  
คะแนน 

 

 



คู่มอืคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

4 | P a g e  

 

ระดับ เกณฑ์การใหค้ะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
 1.2 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือ ฯ 

ที่กำหนด ดังนี้ 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อ
ร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2562  
 
       - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 
27 มีนาคม 2561  
  
       - คูม่ือปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น ประเด็นการกระทำผิด
วินัยกรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจนใน  
4 มาตรการ  
 

1.2 หลักฐานคู่มือการคัดกรอง 
ประกอบด้วย 
- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับ
ข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2562  
- คู่ มือปฏิบั ติ งานกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่  27 
มีนาคม 2561 
- คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข กระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น ประเด็น การกระทำผิด
วินัยกรณีผู้ ร้องเรียนระบุตัวตน
ชัดเจนใน 4 มาตรการ 

0.25  
คะแนน 

 1.3 วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่
และอำนาจ เพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง 
 

1.3 หนังสือเสนอผู้บริหารประเด็น 
เรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสที่
ส่ ง ไปยั งหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

0.25 
คะแนน  

 
 

 1.4 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณี
ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อ
ถึงผู้ร้องเรียนได้ (ถ้ามี) 

1.4 หนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน 
ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียน
แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หรื อไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์   
ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ 

0.25  
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
2 2.1 บันทึกการติดตามรายงาน เรื่องร้องเรียน/ 

แจ้งเบาะแสเรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้ าที่  โดยมิชอบศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

2.1 แบบติดตามเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสเรื่อง การปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบ 
 

1  
คะแนน 

 2.2 กำกับ ติดตาม ข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 
เรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2 .2  หนั งสื อติ ดตาม รายงาน  
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเรื่อง 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ 

1  
คะแนน 

3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  

1. หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานสรุป  และขออนุญาต
เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้ านการทุ จริต  กระทรวง
สาธารณสุข 

0.5 
คะแนน  

  2. รายงานสรุปผลการจัดการ 
ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิ ชอบตามมติ คณ ะรั ฐมนตรี   
เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน  

0.5  
คะแนน 

 
7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
        (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 

1 1 .1  รั บ เรื่ อ งร้ องเรี ยน  / แจ้ งเบ าะแส  
เรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ จากช่องทางที่กำหนด คือ 
 ช่องทางที่ 1 ตู้ไปรษณีย์ 9 ปณฝ. 
กระทรวงสาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 2
 www.stopcorruption.moph.go.th 
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ไอคอน ร้องเรียน 
แจ้งเบาะแสการทุจริต 
 ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
 ช่องทางที่ 4 เพจหมาเฝ้าบ้าน 
 ช่องทางที่ 5 สำนักข่าวอิศรา 

1.1 หลักฐานทะเบียนรับเรื่อง
ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ จากช่องทาง 
ทีก่ำหนด 
 

0.25  
คะแนน 

 

 1.2 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือ ฯ 
ที่กำหนด ดังนี้ 
 - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับข้อ
ร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2562  
 
       - คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 
27 มีนาคม 2561  
 
 
 
- คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น ประเด็นการกระทำผิด
วินัยกรณีผู้ ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจนใน  
4 มาตรการ  
 

1.2 หลักฐานคู่มือการคัดกรอง 
ประกอบด้วย 
- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับ
ข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2562  
- คู่ มือปฏิบั ติ งานกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่  27 
มีนาคม 2561 
 
 
- คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข กระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น ประเด็น การกระทำผิด
วินัยกรณีผู้ ร้องเรียนระบุตัวตน
ชัดเจนใน 4 มาตรการ 
 
 

0.25  
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 

 1.3 วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหน้าที่
และอำนาจ เพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง 
 

1.3 หนังสือเสนอผู้บริหารประเด็น 
เรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสที่
ส่ ง ไปยั งหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

0.25  
คะแนน 

 
 

 1.4 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณี
ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อ
ถึงผู้ร้องเรียนได้ (ถ้ามี) 

1.4 หนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน 
ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียน
แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หรื อไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์   
ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ 

0.25  
คะแนน 

 
 

2 2.1 บันทึกการติดตามรายงาน เรื่องร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแสเรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้ าที่  โดยมิชอบศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

2.1 แบบติดตามเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสเรื่อง การปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
 

0.5 
คะแนน  

 2.2 กำกับ ติดตาม ข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 
เรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ไปยังหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

2 .2  หนั งสื อติ ดตาม รายงาน  
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเรื่อง 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ 

0.5  
คะแนน 

3 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  

1. หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานสรุป  และขออนุญาต
เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้ านการทุ จริต  กระทรวง
สาธารณสุข 

0.5  
คะแนน 

  2. รายงานสรุปผลการจัดการ 
ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิ ชอบตามมติ คณ ะรั ฐมนตรี   
เมื่อวันที่  27 มีนาคม 2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน  

0.5  
คะแนน 

4 4.1  รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เรื่อง  
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบ ศูนย์ปฏิบั ติ การต่อต้ านการทุ จริต 
กระทรวงสาธารณสุข จากช่องทางที่กำหนด 
 

4.1  หลักฐานทะเบียนรับเรื่อง
ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส เรื่อง 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยมิชอบ จากช่องทาง 
ที่กำหนด 

0.25 
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการ

ประเมิน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 

4.2 คัดกรองเรื่องร้องเรียน เป็นไปตามคู่มือ ฯ 
ที่กำหนด 

4.2 หลักฐานคู่มือการคัดกรอง 
ประกอบด้วย 
- คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับ
ข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2562  
- คู่ มือปฏิบั ติ งานกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่  27 
มีนาคม 2561 
- คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข กระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น ประเด็นการกระทำผิด
วินัยกรณีผู้ ร้องเรียนระบุตัวตน
ชัดเจนใน 4 มาตรการ 

0.25 
คะแนน 

 

 4.3 วิเคราะห์ และสรุปประเด็นส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม หน้าที่
และอำนาจเพ่ือพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ
ข้อเทจ็จริง 

4.3 หนังสือเสนอผู้บริหารประเด็น 
เรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส  
ที่ส่งไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

0.25 
คะแนน 

 

 4.4 แจ้งตอบผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน กรณี 
ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อ
ถึงผู้ร้องเรียนได้ (ถ้ามี) 

4.4 หนังสือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน 
ภายใน 15 วัน กรณีผู้ร้องเรียน
แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หรื อไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์   
ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้ 

0.25 
คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน เอกสาร/หลักฐานประกอบการ
ประเมิน 

ค่าคะแนนที่
ได้ 

5 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน
การทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ  ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 

1. หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานสรุป และขออนุญาตเผยแพร่
บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

0.25  
คะแนน 

  2. รายงานสรุปผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 
มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดอืน  

0.75  
คะแนน 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
(Baseline Date) 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ...... 

2560 2561 2562 
ระดับความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
27 มีนาคม2561 

ระดับ - - - 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จากช่องทางการร้องเรียน และจัดเก็บจากการเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ 
           ในแต่ละช่องทาง 
 

10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
นายยงยศ  ธรรมวุฒ ิ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑139 
หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

      ผู้จัดเก็บข้อมูล:    
นายวินัย  คณาศรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑330 
หน่วยงาน: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 


