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1. การต่อต้านการทุจริต 

 1.1 ความเป็นมาการต่อต้านการทุจริต 

  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2555 เห็นชอบการ จัด ตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.) ในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ใน
บังคับ บัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงตามที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) เสนอ โดยให้มีอ านายหน้าที่ส าคัญคือ เสนอแนะแก่
หัวหน้า ส่วนราชากรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราบการทุจริต และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ 
และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
 1.2 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 

  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลลานสัก ได้จัดท า
ประกาศโรงพยาบาลลานสัก เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลลานสักไม่ทนต่อการทุจริต” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสื่อสารให้บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลลานสัก มีจิตส านึก ร่วม
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงพยาบาลลานสัก อันจะส่งผลต่อการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 -ให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตาม แผนงาน/โครงการที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ ด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

 -รับขอ้ร้องเรียนกรณีทุจริต ฯ ด าเนินการสอบข้อเท็จจริง และด าเนินการจนได้ข้อยุติ 
 -จัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ของโรงพยาบาลลานสัก สรุปทุก 6 เดือน ส่งผู้บริหาร
ทราบ 

 -ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 -คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริมยกย่อง 
และติดตามสอดส่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพ่ือรายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตนตามประมวล จริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา 
 

2.ค าจ ากัดความ 

 ข้อร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องที่มีการกล่าวหาว่า เจ้าหน้าที่ในสังกัด โรงพยาบาลลานสัก 
กระท าการทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
 ทุจริต หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วย กฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
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ประพฤติมิชอบ  หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่ง หรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่าง
ใด อย่างหนึ่งซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการไม่ว่าการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้น เป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อ ใน
หน้าที่ดังกล่าวด้วย 

ผู้ร้องเรียน  หมายความถึง  ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจาการกระท าตามที่ร้องเรียน ผู้รับมอบ
อ านาจ รวมทั้งผู้พบเห็น หรือทาบเบาะแสในเรื่องข้อร้องเรียน 

เจ้าหน้าที่ หมายความรวมถึง ข้าราชการ  พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ลูกจ้าง และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีชื่อเรียกอย่างอ่ืนในสังกัดโรงพยาบาลลานสัก 

หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน  หมายความถึง  โรงพยาบาลลานสัก 

3. หลักเกณฑ์ และรายละเอียดในการร้องเรียน 

 3.1 หลักเกณฑ์ การรับเรื่องร้องเรียน 

  เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก
เจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
(2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

(3) ละเลยหกน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

(5) กระท าการโยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากกระท าโดยไม่มี อ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่ 
 3.2 สาระส าคัญของข้อร้องเรียน 

  ข้อร้องเรียนอย่างน้อยจ้องมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ชื่อ ที่อยู่  และช่องทางการติดต่อถึงผู้ร้องเรียน เช่น หมายเลขโทรศัพท์  อีเมล์  เป็นต้น 

  (2) ชื่อ ต าแหน่ง และหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกร้องเรียน 

  (3) การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตามสมควร
เกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว 

  (4) ลายมือของผู้ร้องเรียน 

  (5) ระบุ วัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุร้องเรียน 

  (6) เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)            
เป็นต้น 

 3.3 การร้องเรียนทางวาจา หรือทางโทรศัพท์ 
  กรณีท่ีมีผู้ร้องเรียนด้วยวาจา หรือทางโทรศัพท์  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถาม และบันทึก ข้อมูล
ดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือแจ้งให้ผู้ร้องเรียนท าเป็นหนังสือส่งมายังคณะกรรมการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โรงพยาบาลลานสัก 
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3.4 การร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ 
 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ให้รับด าเนินการ  เฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณี

แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง  ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

3.5 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 

 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2  
3.6 ช่องทางการติดต่อร้องเรียน 

 ช่องทางการร้องเรียนไปยังคณะกรรมการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โรงพยาบาลลานสัก  
สามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
  (1)  ส่งข้อร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ กลุ่มงานนิติการ  ซึ่งเป็นเลขา ฯ ของ 
คณะกรรมการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โรงพยาบาลลานสัก 

  (2) ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์  http://www.lansakhospital.go.th                                             
                          “หัวข้อร้องทุกข์  โรงพยาบาลลานสัก” 

  (3) ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ 0 56537086  ต่อ 801 

4. ขั้นตอนการด าเนินการ ติดตาม และรายงานผล 

 4.1 เมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนแล้วให้พิจารณาจ าแนกเรื่องส่งไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนเพ่ือ
ด าเนินการ ภายใน 3 วันท าการ  นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน และแจ้งการด าเนินการเบื้องต้นให้ร้องเรียนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบแล้วแต่กรณี 
 4.2 กรณีหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนได้รับข้อร้องเรียนโดยตรงจาก ผู้ร้องเรียนให้หน่วยที่ถูกร้องเรียนส าเนาแจ้ง
เรื่องร้องดังกล่าวไปยัง  คณะกรรมการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โรงพยาบาลลานสักทราบภายใน 5 วันท า
การ  นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าว 

 4.3 ให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนรีบด าเนินการตามข้อร้องเรียนจนกว่าจะได้ข้อยุติ และให้คณะกรรมการรับ
และจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โรงพยาบาลลานสักเร่งรัดและติดตาม ข้อร้องเรียนที่อยู่ในการด าเนินการของ
หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ 
 4.4 เมื่อหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนได้ด าเนินการตามข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ และแจ้งผลการด าเนินการไปยังผู้
ร้องเรียน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วให้ส าเนาแจ้งผลการด าเนินการดังกล่าวไปยังคณะกรรมการรับและจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์โรงพยาบาลลานสัก  ทราบภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการด าเนินการไปยังผู้
ร้องเรียน 

 4.5 คณะกรรมการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โรงพยาบาลลานสัก มีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียนในรอบ 6 เดือน นับแต่วันทีเ่ริ่มปีงบประมาณเพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลลานสัก ต่อไป 
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กลุ่มงานนิติการ 

รับข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการ 
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เรื่องร้องทุกข์ 

โรงพยาบาลลานสัก 
ติดตามข้อร้องเรียน

จนได้ 

แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียน 

ภายใน ๓ วันท าการ 

ส าเนาแจ้งข้องร้องเรียนภายใน ๕ วันท าการ 
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๕. Flowchart การจัดการต่อข้อร้องเรียน 

 

 

 

 

         

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 ส าเนาแจ้งภายใน ๕ วันท าการ 
    

 

 

 

 

 

ข้อร้องเรียน 

พิจารณาจ าแนกเรื่องเพ่ือส่ง 

ต่อหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 

หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 
รับข้องร้องเรียนเองโดยตรง 

แจ้งผลการกาด าเนินการ 

เบื้องต้นให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ 

การด าเนินการตามข้อร้องเรียนได้ข้อยุติ 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

โรงพยาบาลลานสัก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในสังกดัส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลานสัก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี     

วัน/เดือน/ปี 29  พฤศจิกายน  2565           

หัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน                                                                    . 
รายละเอียดข้อมูล  1. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่                 
                       2. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                 

                       3. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน       

                                                                                                                              . 
                                                                                                                       

Link ภายนอก                                                                                                                       

หมายเหตุ                                                                                                 

                                                                                                            
 

 ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล              ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                   ณัฐชยา  หอมชะเอม                                       ณัฐชยา  หอมชะเอม 

 (นางสาวณัฐชยา  หอมชะเอม)             (นางสาวณัฐชยา  หอมชะเอม) 
               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ              นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ. 
      วันที่  29  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565       วันที่  29  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565     

ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

วัชระพงษ์  พูลเพ่ิม 

(นายวัชระพงษ์  พูลเพิ่ม) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

                                      วันที่      29  พฤศจิกายน  2565          . 

 


