
 

  
ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน 

เรื่อง  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพะยูน 

--------------------------------------------------------- 
 รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยถือเป็น
วาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม  มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลปาก
พะยูน  เป็นไปตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตต่อ
หน้าที่  หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพะยูน  ดังนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน  เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ  และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลปากพะยูน” 
  ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้ 
  “เจ้าหน้าที่”หมายความว่า ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข  ลูกจ้างชั่วคราว  ของโรงพยาบาลปากพะยูน 
   “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
   “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ  หรือละเว้นการปฏิบัติการ
อย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ  การเก็บรักษา  หรือการใช้เงินหรือ
ทรัพย์สินของส่วนราชการ  ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม  และให้
หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
   “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล  
ตามท่ีมีกฎหมาย  ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
   “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  การตรวจสอบและ
น าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  ด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง  พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายใน  15  วัน
ท าการ  ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้
ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุด 
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  ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียนตามประกาศนี้ 
   3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

   3.1.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน 
หรือเสียหาย  อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่การประพฤติมิชอบ   
    3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล โดยมีพยานหลักฐานใน
เบื้องต้น  มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดเจน  
ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
   3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
    3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ 
    3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
    3.2.3 ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว
เพียงพอที่จะเป็นช่องทาง  เบาะแสของการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบ เพ่ือด าเนินการสืบสวน  
สอบสวนต่อไปได ้
    3.2.4 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
    3.2.5 ระบุวัน เดือน ป ี
    3.2.6 ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
   3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์  จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ 
หลักฐาน  กรณีแวดล้อมปรากฏชัดเจน  ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
   3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
    3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
    3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
    3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
   3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง  ดังนี้ 
    3.5.1 รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้าเวปไซต์   
                                                      http://www.pakphayunhospital.net/ 
        3.5.2 ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/ 
              เอกสาร) 
        3.5.3 ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
        3.5.4 ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
        3.5.5 โทรศัพท์ 0-7469-9023, 0-7469-6043, 0-7469-9441, 
                                                  0-7469-9591 
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  ข้อ 4 กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
   4.1 ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
   4.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา 
ตามล าดับ  ในกรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในประกาศนี้ 
   4.3 กรณีท่ีเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมาย 
ให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง 
   4.4 ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแจ้งผลการด าเนินการเบื้องต้นให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ภายในเวลา  15  วันท าการ  ส าหรับกรณีท่ีมีข้อมูลสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 

4.5  ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาโรงพยาบาล
ปากพะยูน  ให้ด าเนินการดังนี้ 

4.5.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรง ในกรณีถ้าข้อ 
ร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

4.8.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน  กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  พร้อมชี้แจงเหตุผล  และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
   4.6  ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการเสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

 

  ประกาศ ณ วันที ่ 1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

 
     (นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี) 
    นายแพทย์ช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง 

      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ขั้นตอนการร้องเรียน     

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       

 
 
 
       

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  

 
 
 
 
 
 
 

1. ร้องเรียนผ่านหน้าเวปไซต์
http://www.pakphayunhospital.net/ 

2. ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับฟังความคิดเห็น 

3. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ 

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

5. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0-7469-9023,              
0-7469-6043 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  

(15 วันท าการ) 

ยุติเรื่อง/ 
แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 

ไม่ยุติเรื่อง/ 
แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการ
รายงานผลให้ผู้บริการทราบ 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลปากพะยูน 
ตามประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ชื่อหนว่ยงาน : โรงพยาบาลปากพะยูน 
 วัน/เดือน/ปี : 1 ธันวาคม ๒๕๖3 
 หัวข้อ : หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีท่ีมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
           ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
          
 Link ภายนอก :    - 
 หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 …………………..……………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 …………………..……………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

 

(นางสภุารตัน์   เชาวลิต) (นายพิพัฒน์  พิพัฒน์รัตนเสรี) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพะยูน 

วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 1  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
 
 

(นายวิเชยีร  นุน่ศรี) 
ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

วันที่ 1  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

 
 


