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โรงพยาบาลกะเปอร์ 
KAPOE   HOSPITAL 

หน้า :  1  / 13 

นโยบายและระเบียบปฏิบัติเลขท่ี (Quality Procedure ) : QP - RM – 007/100 ฉบับท่ี :  1 แก้ไขครั้งท่ี :  0 
เรื่อง : การจัดการข้อร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่บังคับใช้ : 6 มกราคม 2563 
แผนก :  คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการและข้อร้องเรียน แผนกที่เกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยงาน 
ผู้จัดท า : คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการและข้อร้องเรียน ผู้อนุมัติ : ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะเปอร์ 

 

สารบัญ 
           หน้า 

บทที ่๑ บทน า          3 
บทที่ ๒ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน       4 

      บทที ่3 ขอบเขตและข้ันตอนการด าเนินการ      8 
ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส                             10 

ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการจัดท า Work Flow       11  

                     บทที ่4 มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรม                 12 
                     และความโปร่งใสในองค์กร 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บันทึกการประกาศใช้ 

 

เลขที่เอกสาร วันเดือนปี รายละเอียด แก้ไขโดย อนุมัติโดย 
 QP – RM – 007/100   6 มกราคม  2563 แก้ไขครั้งที่ 1 

 ( 13 หน้า ) 
คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 
แพทย์หญิงกุลทรัพย์  ศรีจันทร์ทัพ  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะเปอร์ 
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เรื่อง : การจัดการข้อร้องเรียนร้องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ฉบับท่ี :1 แก้ไขครั้งท่ี :0 วันที่บังคับใช้ : 6 มกราคม  2563 

 

บทที่๑ 
บทนำ 

๑. หลักการและเหตุผล  
 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงค าสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีค าสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบาย
คณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ เรื่องการส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. 
(ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) โรงพยาบาลกะเปอร์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

๒. วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ  
๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกะเปอร์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์หรือ

ขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ  
๒. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลกะเปอร์มีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการ

ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
๓. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
๔. เพ่ือเผยกะเปอรใ์ห้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงพยาบาลกะเปอร์  
๕. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการ ข้อร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่าง

สม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ  
 

๓. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวโรงพยาบาลกะเปอร์  
เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กบัการพัฒนาบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข 

ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสบผลส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม  อีกท้ังเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
โรงพยาบาลกะเปอรจ์ึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษา
เรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพ่ือมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการ
ร้องเรียน  
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เรื่อง : การจัดการข้อร้องเรียนร้องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ฉบับท่ี :1 แก้ไขครั้งท่ี :0 วันที่บังคับใช้ : 6 มกราคม  2563 

 
๑. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป  

๑.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ  
๑.๒ ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการเพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจากศูนย์บริการ  

๑.๓ แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการเช่นปรึกษากฎหมาย, ขออนุมัติ/อนุญาต,  
ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง  

๑.๔ ด าเนินการให้ค าปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ  
๑.๕ เจ้าหน้าที่ดาเนินการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ  
 

กรณีข้อร้องเรียนทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ
เมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับบริการถือว่ายุติ  

- กรณีขออนุมัติ/อนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ
และด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป
ภายใน ๑-๒ วันท าการ  

- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกะเปอร์จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่
ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะด าเนินการ รับเรื่องดังกล่าวไว้ และผู้อ านวยการโรงพยาบาล เป็นผู้
พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปภายใน ๑-๒ วัน ท าการ  
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่อง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนโรงพยาบาลกะเปอร์ โทรศัพท์ 077- 897222 ต่อ106 

 Web site  : http://www.kapoe hospital.com 
  Facebook :  KAPOE  Hospital 
 

๒. กรณีการจัดการข้อร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ความเดือดร้อนเสยีหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทีเ่กี่ยวข้องกับ
โรงพยาบาลกะเปอร์ เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการสา
นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของโรงพยาบาลกะเปอร์  
การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ 
 การร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ เพ่ือ
ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ผ่านช่องทาง  4ทาง อันได้แก่ 
 1. ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังที่ตั้งโรงพยาบาลกะเปอร์ โดย 
  - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 

2.  โทรศัพท์ 077- 897222 ต่อ106 
3. เว็บไซต์โรงพยาบาลกะเปอร์   “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรับชั่น” 
        Web site  : http://www.kapoe hospital.com 
 4  Facebook :  KAPOE  Hospital 
 

 

http://www.kapoe/
http://www.kapoe/
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เรื่อง : การจัดการข้อร้องเรียนร้องการทุจริตและ
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บทที ่๒ 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน 

 

ค าจ ากัดความ  
ผู้รับบริการ หมายถึงผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป  

- ผู้รับบริการประกอบด้วย  
- หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน / หรือบุคคล/นิติบุคคล  

* หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจและให้หมายความรวมถึงองค์กรอิสระองค์การมหาชนหน่วยงานในก ากับของรัฐและหน่วยงานอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน  

** เจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่ ข้าราชการ  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราวและผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืน
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด  รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐ  

- บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ  
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์  
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย  
- ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ  
- ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมจากการด าเนินการ
ของส่วนราชการเช่น ประชาชนในชุมชน/ หมู่บ้าน  /บริษัท/ห้างร้านต่าง ๆ  

การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล  

ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลกะเปอร์ผ่าน
ช่องทางต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล  

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน  หมายถึง ช่องทางต่างๆที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น  ติดต่อด้วยตนเอง ร้องเรียน
ทางโทรศัพท์/ จดหมาย/ ตู้รับข้อร้องเรียน /Face Book  

เจ้าหน้าที่  หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
ข้อร้องเรียน หมายถึง แบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภท คือ  

- ข้อร้องเรียนทั่วไปเช่นเรื่องราวร้องทุกข์ท่ัวไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะค าชมเชยสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
การร้องเรียนเกี่ยวกับ คุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน  

- การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใส   เช่น การจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น  
ค าร้องเรียน หมายถึง ค าหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือระบบ

การรับค าร้องเรียนเองมีแหล่งที่สามารถตอบสนองหรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยส าคัญท่ีเชื่อถือได้  
การด าเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ มาเพ่ือ

ทราบหรือพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่  
การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการที่ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับให้ได้รับ

การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการด าเนินงาน  
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เรื่อง : การจัดการข้อร้องเรียนร้องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ฉบับท่ี :1 แก้ไขครั้งท่ี :0 วันที่บังคับใช้ : 6 มกราคม  2563 

 
การร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ข้าราชการพลเรือน

สามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระท าความผิดทางวินัย โดยมีการฝุาฝืนข้อห้าม
หรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้ก าหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัยและได้ก าหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่อง
เกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว 
 ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีสิทธิเสนอค าร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสต่อโรงพยาบาลกะเปอร์ได้ 
 หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง งานรับข้อร้องเรียน โรงพยาบาลกะเปอร์ 
 หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง งานรับข้อร้องเรียน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสในสังกัด โรงพยาบาลกะเปอร์ 
 การด าเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไขหรือได้ข้อสรุป 
เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีท่ีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อที่อยู่ชัดเจน 
  ช่องทางการร้องเรียนของโรงพยาบาลกะเปอร์ 

๑) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๔) โทรศัพท์ 077- 897222 ต่อ 106  
๕) โทรสาร 077- 897222  
๖) ร้องเรียนทาง Face book : KAPOE Hospital 
7) ร้องเรียนทาง Web site : http://www.kapoe hospital.com 

 

 ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 1 ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
1) การบริหาร
จัดการ 

การที่สวนราชการด าเนินการดา้นการ 
บริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสยีทางสงัคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถปุระสงค์ที่จะด าเนนิการ และ
ประโยชนระยะยาวของราชการที่จะได้รบัประกอบกัน 

1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณร้องเรียนโดย
กล่าวหาผูบ้ริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
พฤติกรรมส่อในทางไม่สุจริตหลายประการ 
2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดยกลา่วหาวา่
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมพีฤติกรรมส่อในทาง
ไม่โปร่งใสหลายประการ 
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดยกลา่วหาวา่
ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องด าเนนิการเก่ียวกับการ
แต่งตั้ง การเลื่อน 
ต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบและการ
แต่งตั้งโยกย้าย ไมช่อบธรรม 

 
 
 

http://www.kapoe/
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เรื่อง : การจัดการข้อร้องเรียนร้องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ฉบับท่ี :1 แก้ไขครั้งท่ี :0 วันที่บังคับใช้ : 6 มกราคม  2563 

 
 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
2) วินัยข้าราชการ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์ขึ้นมาเปน็กรอบ

ควบคุมให้ข้าราชการปฏบิัติหนา้ที่ และก าหนดแบบ
แผนความประพฤติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการ
ประพฤติปฏิบตัิหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยก าหนดให้ข้าราชการวางตัวให้ถูกต้อง 
และเหมาะสมตาม พ.ร.บ. ระเบยีบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และประมวลจริยธรรมข้าราชการก าหนด
ไว ้

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วยวนิัย
ข้าราชการตามที่กฎหมายก าหนดฯลฯ 

3) ค่าตอบแทน การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์ เพื่อการจ่ายเงินค่าตอบแทน
สาหรับเจ้าหนา้ที่ทีป่ฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วง
นอกเวลาราชการ และเจ้าหนา้ที่ที่ปฏิบัตงิานนอก
หน่วยบริการ หรือต่างหน่วยบรกิารทั้งในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการ ไปในทางมิชอบหรือมีการทุจริต 

1. การเบิกจ่ายเงิน พตส. 
2. ค่าตอบแทนไมท่าเวชปฏิบัต ิ
3. ค่าตอบแทนปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 
4. ค่าตอบแทน อสม. 
5. ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิานใน
หน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ ฯลฯ 

4) ขัดแย้งกับ
เจ้าหน้าที่/ 
หน่วยงานของรัฐ 

การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของ 
หน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือ 
หน่วยงานเก่ียวกับการกระท าการใดๆ 
ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียนหรือโรงพยาบาลกะเปอร์ 

ปฏิบัติการใดที่ส่อไปในทางทุจริต ประพฤติ มิชอบ 

 

2 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2.2.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
   1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน 

  2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
   3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูลข้อเท็จจริง 
หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการสืบสวน/
สอบสวนได ้
   4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
  2.2.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อ
เจ้าหน้าที่หรือโรงพยาบาลกะเปอร์ หรือบุคคลภายนอก 
  2.2.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกะเปอร์ 
  2.2.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้  ในการ
ด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บเป็นฐานข้อมูล 
  2.2.6 ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1)  ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยานแวดล้อมชัดเจน 
และเพียงพอที่จะท าการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้
พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
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เรื่อง : การจัดการข้อร้องเรียนร้องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ฉบับท่ี :1 แก้ไขครั้งท่ี :0 วันที่บังคับใช ้: 6 มกราคม  2563 

 

   2)  ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี ค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งที่สุดแล้ว 
   3) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง หรือองค์กร
อิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ด าเนินการ หรือด าเนินการแล้วยังไม่มี
ผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะเปอร์ 
   4) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกันนอกเหนือจาก
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะเปอร์ว่า จะรับไว้พิจารณาหรือไม่ เป็นเรื่อง
เฉพาะกรณี 
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เรื่อง : การจดัการข้อร้องเรียนร้องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
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บทที ่3 
ขอบเขตและขั้นตอนการด าเนินการ 

 
1. ขอบเขตและขั้นตอนการด าเนินการ 
 1.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากงาน รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ จาก ช่องทางการร้องเรียนของงาน
นิติการ โรงพยาบาลกะเปอร์ 7 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

 ๑) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๔) โทรศัพท์ 077- 897222 ต่อ 106  
๕) โทรสาร 077- 897222  
๖) ร้องเรียนทาง Face book : KAPOE Hospital 
7) ร้องเรียนทาง Web site : http://www.kapoe hospital.com 

 

 ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมรับเรื่องร้องเรียน คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะเปอร์ พิจารณาสั่งการ ส่ง
เรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการหรือมอบหมายให้งานนิติการ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/
สอบสวน แล้วรายงานผลให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะเปอร์พิจารณาสั่งการ และแจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/
หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15วัน รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะเปอร์ เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน เพ่ือการ
ประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะเปอร์ (รายเดือน/รายปี) 
แล้วงานนิติการ เก็บเรื่อง 
 3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  (1) เจ้าหน้าทีง่านนิติการ รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ จากช่องทางการ
ร้องเรียนของโรงพยาบาลกะเปอร์ 7 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

 ๑) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๔) โทรศัพท์ 077- 897222 ต่อ 106  
๕) โทรสาร 077- 897222  
๖) ร้องเรียนทาง Face book : KAPOE Hospital 
7) ร้องเรียนทาง Web site : http://www.kapoe hospital.com 

      (2) เจ้าหน้าที่งานนิติการลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน 
       (3) เจ้าหน้าที่งานรับข้อร้องเรียน คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติชอบ 
       (4) เจ้าหน้าที่งานรับข้อร้องเรียน สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะเปอร์ 
พิจารณาลงนาม 

http://www.kapoe/
http://www.kapoe/
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เรื่อง : การจัดการข้อร้องเรียนร้องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
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       (5) เจ้าหน้าที่งานรับข้อร้องเรียน ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียน 
       (6) เจ้าหน้าที่งานรับข้อร้องเรียน แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้น
ภายใน 15 วัน   
       (7) เจ้าหน้าที่งานรับข้อร้องเรียน รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
       (8) เจ้าหน้าที่งานรับข้อร้องเรียน เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะเปอร์ 
       (9) เจ้าหน้าที่งานรับข้อร้องเรียน เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ 
       (10) เจ้าหน้าที่งานรับข้อร้องเรียน จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี) 
       (11) เจ้าหน้าที่งานรับข้อร้องเรียน จัดเก็บเรื่อง 
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เรื่อง : การจัดการข้อร้องเรียนร้องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
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3.2  ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
ล าดับ กระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. 

 
(1) งานรับเรื่องร้องเรยีน/ 

แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

2 นาท ี
เจ้าหน้าที่งานรับข้อ

ร้องเรียน 

2. 
 

(2) ลงทะเบียนรับในสมดุคุมเรื่องร้องเรียน 
 

2 นาท ี
เจ้าหน้าที่งานรับข้อ

ร้องเรียน 

3. 

 
(3) คัดแยก/วเิคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านทุจริต 

น าเสนอให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะเปอร ์
 

30 นาท ี
เจ้าหน้าที่งานรับข้อ

ร้องเรียน 

4. 
 

(4) ผู้อ านวยการพิจารณาสั่งการ 
 

 
เจ้าหน้าที่งานรับข้อ

ร้องเรียน 

5. 

 
(5.1) แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  5.2 แจ้งผู้ร้องเรยีน/แจ้งเบาะแส 

หรือด าเนินการตามข้อสั่งการ   (กรณีมีชื่อที่อยู่ชัดเจน) 
      

30 นาท ี
เจ้าหน้าที่งานรับข้อ

ร้องเรียน 

6. 

 
6.1 รับรายงานผลการด าเนินงาน 6.2  ตดิตามความก้าวหน้า 
      จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

7-15 วัน 
เจ้าหน้าที่งานรับข้อ

ร้องเรียน 

7. 
 

(7) สรุปรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

1 วัน 
เจ้าหน้าที่งานรับข้อ

ร้องเรียน 

8. 
 

(8) เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลแพร่พิจารณา 
 

1 วัน 
เจ้าหน้าที่งานรับข้อ

ร้องเรียน 

9. 
 

(9) เก็บข้อมูลในสมุดคมุเรื่องร้องเรียนเพื่อการสรุปวิเคราะห ์
 

30 นาท ี
เจ้าหน้าที่งานรับข้อ

ร้องเรียน 

10 

 
(10) จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห ์

เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลกะเปอร์ (รายเดือน/รายปี) 
 

1-3 วัน 
เจ้าหน้าที่งานรับข้อ

ร้องเรียน 

11. 

 
(11) งานรับข้อร้องเรยีนเก็บเรื่อง 

 
 

1 วัน 
เจ้าหน้าที่งานรับข้อ

ร้องเรียน 
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เรื่อง : การจัดการข้อร้องเรียนร้องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
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4.  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดท า Work Flow 
 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 
  

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 
 

  
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
  

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การอนุมัติ เป็นต้น 

 
  

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 
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เรื่อง : การจัดการข้อร้องเรียนร้องการทุจริตและ
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บทที ่4 
มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานเพ่ือสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 

 

1. มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 
๑. ด้านความโปร่งใส 

๑) ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลกะเปอร์ทุกระดับต้องให้ความส าคัญ และส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วย 
ความโปร่งใส พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถตรวจสอบกระบวนการ
ด าเนินงานได้ 
 ๒) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๓) มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่าแลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอ่ืนใดให้สอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์ 
วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนิน 
งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เพ่ือให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 ๔) ให้มีการจัดท าแผนการบริหารงานพร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 ๕) จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองเรื่องร้องเรียน 
เผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ พร้อมกับให้มีคณะกรรมการ ทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียนโดยตรง 
 

๒. ด้านพร้อมรับผิด 
๑) บุคลากรโรงพยาบาลกะเปอร์ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดความ 

ยุติธรรมเป็นที่ตั้ง จะยับยั้งชั่งใจไม่กระท าการโกงกินแผ่นดิน หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของ
ประชาชน บริหารและปฏิบัติงานด้วยเต็มใจ กระตือรือร้น เต็มความสามารถ มีความพร้อมที่จะให้บริการ โดยมุ่งผลส าเร็จ
ของงาน และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วน
บุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 

๒) ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามแผนผังขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่หรือคู่มือการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด ลดการใช้อ านาจดุลยพินิจในการให้บริการผู้ปุวย 
 

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
๑) ผู้บริหารทุกระดับต้องสอดส่องดูแลการทุจริตในกลุ่มงานอย่างใกล้ชิด ก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ใน 

ระเบียบวินัย หากพบว่ามีการกระท าผิดต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 
๒) บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการรับสินบน การรับหรือการเรียกรับเงินสิ่งของหรือ 

ผลประโยชน์ใดๆ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อ
หน้าที่ 

๓) บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเกี่ยวกับการ 
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติงานให้ใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital) สามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูก สิ่ง
ไหนผิด สิ่งไหนท าได้ สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ปกปูองประโยชน์สาธารณะ 
ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน เช่น การใช้ทรัพย์สินของทางราชการกับเรื่องส่วนตัว ซองครุฑ ชาร์จแบตเตอรี่
โทรศัพท์มือถือในที่ท างาน เป็นต้น 
     ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
   



 

นโยบายและระเบียบปฏิบัติเลขท่ี (Quality Procedure ) : QP - RM – 007 /100 หน้า  13/ 13 

เรื่อง : การจัดการข้อร้องเรียนร้องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ฉบับท่ี :1 แก้ไขครั้งท่ี :0 วันที่บังคับใช้ : 6 มกราคม  2563 

  ๑) ส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน สร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ 
ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนมีแนวความคิดการไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม่ทนที่จะเห็นทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน 
  ๒) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรภายใน และกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ ในการสอดส่องพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน้าที่ 
  ๓) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร
โรงพยาบาลกะเปอร์ 
  ๔) มีกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 
   ๕.ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
  ๑) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้าฝุาย/ งาน มีแนวทางในการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๒) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร หัวหน้าฝุาย / หัวหน้างาน ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
พิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย และการพิจารณาความดีความชอบ โดยค านึงถึงพฤติกรรมด้านศีลธรรม และด้านคุณธรรม เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานใช้หลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิต 
  ๓) บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้อง 
เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
    ๖.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
  ๑) สนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารแก่บุคลากรภายในและผู้รับบริการภายนอก
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
  ๒) มีการสื่อสารนโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการ ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประเมินการตรวจสอบภายใน และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความโปร่งใส การ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการปูองกันปราบปรามการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบ 
 

๒. มาตรการป้องกันการทุจริตยับย้ังการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ 
 มาตรการยับยั้งการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตเกิด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังต่อไปนี้.- 
 ๒.๑) มาตรการใช้รถราชการ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๒)  มาตรการการเบิกค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 ๒.๓) มาตรการการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
 ๒.๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.๕) มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอน คู่มือด าเนินงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่
สร้างข้ันตอนเกินความจ าเป็น ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเท่ียงธรรม ฯลฯ 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลกะเปอร 

ตามประกาศโรงพยาบาลกะเปอร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของโรงพยาบาลกะเปอร พ.ศ.2563         

สำหรบัหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลกะเปอร 
 

 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลกะเปอร 

 
หนวยงาน:    กลุมงานประกันสุขภาพยุทธศาสตรและสารสนเทศทางการแพทย       

วัน/เดือน/ป:                

หัวขอ :  หนวยงานมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบัน  

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :  

1. ขอ้มลูพืน้ฐานท่ีเป็นปัจจบุนั  

1.1 ขอมูลผูบริหาร แสดงรายนามของผูบริหารของหนวยงาน ประกอบดวย ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง รูปถาย 
หมายเลขโทรศัพท 

1.2 นโยบายของผูบริหาร 

1.3 โครงสรางหนวยงาน 

1.4 หนาท่ีและอำนาจของหนวยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

1.5 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

1.6 ขาวประชาสัมพันธท่ีแสดงขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานตามหนาท่ีและอำนาจ 

และภารกิจของหนวยงาน และเปนขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.7 ขอมูลการติดตอ ประกอบดวย ท่ีอยูหนวยงาน หมายเลขโทรศัพทหมายเลขโทรสาร 

ท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสแผนท่ีตั้งหนวยงาน 

1.8 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น ท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น 

ตอการดำเนินงานตามหนาท่ีและอำนาจตามภารกิจของหนวยงาน 

1.9 วิสัยทัศนพันธกิจ คานิยม MOPH 

1.10ยุทธศาสตรของประเทศ โดยรวม 

1.11พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

1.12ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 

1.13 ขอบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการสำนักงาน 



ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

1.14 อินโฟกราฟฟกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปจจุบัน 

1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสขุ (MOPH Code of Conduct) 

2. นโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงาน 

3. แผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบตัิการประจำปของหนวยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงาน ทุกแผน) 

4. แผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

ตามแผนการใชจายงบประมาณประจำปของหนวยงาน 

5. หลักเกณฑ / ข้ันตอนการแกไขปญหาในกรณี ท่ีมีการรองเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน 

หรือการใหบริการของเจาหนาที 

6. หลักเกณฑ/ข้ันตอนการแกไขปญหาในกรณีท่ีมีการรองเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

7. รายงานผลการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน การปฏิบัติงานหรือการใหบริการ 

และการรองเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

8. รายงานผลการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

9. ขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง ประกอบดวย 

9.1 การวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุประจำปท่ีผานมา (ปงบประมาณพ.ศ.2563) 

9.2 แผนการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุประจำป 

9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุประจำปประจำป 

ตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนดในกรอบแนวทาง 

9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบ 

บุคลากรในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้ือจัดจาง 

ของหนวยงานในการเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนของหัวหนาเจาหนาท่ี 

9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) 

10. คูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหนวยงาน 

11. คูมือข้ันตอนการใหบริการ (ภารกิจใหบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวย 

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  



Link ภายนอก:     -           

หมายเหตุ:            
 

 
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

 

 (นางสาวพรนภา กาวีเมือง) 
    ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                  
วันท่ี  2  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  

 
ผูอนุมัติรับรอง 

 

 (นางสาวกุลทรัพย ศรีจันทรทัพ) 
ตำแหนง  นายแพทยชำนาญการ  
ผูอำนวยการโรงพยาบาลกะเปอร) 

      วันท่ี วันท่ี  2  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563    
 

              
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

(นางสาวนุรฮดา หาญจิตร) 
ตำแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

                                    วันท่ี วันท่ี  2  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563    
 
 


