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1. การต่อต้านการทุจริต  
 1.1 ความเป็นมาตรการต่อต้านการทุจริต  
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบการ จัด ตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต (ศปท.) ในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อยู่
ในบังคับ บัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) เสนอ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ส าคัญคือ เสนอแนะ
แก่หัวหน้า ส่วนราชการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส่วนราชการรวมทั้ง
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ 
และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผล
การพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือรับทราบทันที และให้พิจารณาด าเนินการทางวินัย
หรือทางอาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการต่อ
หัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
  กรณีท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเป็นกรณีที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการหรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูล
ความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้อง ไปด ารงต าแหน่งอ่ืนเป็นการชั่วคราว เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระท าท่ีอาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีท่ีเป็นเรื่อง
ร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อม่ันและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในอัตราก าลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในส านักนายกรัฐมนตรี และด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดขึ้น
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่
ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการก าหนดกรอบอัตราก าลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 
หรือค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 68/2559 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น
ของรัฐและการก าหนดกรอบอัตราก าลังชั่วคราวลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 แล้วแต่กรณี 

                    ข้อ 2 ในกรณีท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิดได้
ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบความคืบหน้า
และเร่งรัดการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นออกจาก
ราชการไว้ก่อนหรือออกจากต าแหน่งก็ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และในกรณีที่พบว่ามีความเก่ียวข้องกับ
การกระท าความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือพิจารณาด าเนินคดีโดย
ทันที 

                    กระบวนการพิจารณาด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่
เกีย่วข้องตามปกติ แต่ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดล าดับตามความส าคัญ ความสนใจของ
ประชาชน และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น 
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                    ในกรณีที่เป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัยอย่าง
ร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการปรับย้าย
จากต าแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปด ารงต าแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
ภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย 

                    ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ท าให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือท าให้เกิดความเดือดร้อน
แก่ประชาชน ให้ถือเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนตามข้อ 1 วรรคสอง
ด้วย 

                    ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน หรือผู้ให้ข้อมูลหรือ
เบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการด าเนินการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมูลเพ่ือใส่
ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้มีการด าเนินการ ที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอ่ืน ให้พิจารณาด าเนินการลงโทษบุคคล
ดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย 

 1.2 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  
  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลทัพทัน        
ได้จัดท าประกาศโรงพยาบาลทัพทัน  เรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลทัพทัน ไม่ทนต่อการ
ทุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสื่อสารให้บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลทัพทัน          
มีจิตส านึก ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงพยาบาลทัพทัน อันจะส่งผลต่อการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้  
 - ให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตาม แผนงาน/โครงการที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ ด้วยความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้  
 - รับข้อร้องเรียนกรณีทุจริตฯ ด าเนินการสอบข้อเท็จจริง และด าเนินการจนได้ข้อยุติ  
 - จัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ของ โรงพยาบาลทัพทัน สรุปทุก 6 เดือน ส่ง
ผู้บริหารทราบ 
 - ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
 - คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม   
ยกย่อง และติดตามสอดส่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพ่ือรายงาน
ผลให้ผู้บริหารทราบ ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตนตามประมวล จริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา 
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2. ค าจ ากัดความ  
 ข้อร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องที่มีการกล่าวหาว่า เจ้าหน้าที่ในสังกัด ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี กระท าการทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที ่ 
 ทุจริต หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย กฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
 ประพฤติมิชอบ หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งใน
ต าแหน่ง หรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่ง หรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
อย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือ ทรัพย์สินของส่วนราชการ 
ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาท
เลินเล่อ ในหน้าที่ดังกล่าวด้วย  
 ผู้ร้องเรียน หมายความถึง ผู้ที่ได้ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระท าตามที่ร้องเรียน ผู้รับมอบ
อ านาจ รวมทั้งผู้พบเห็น หรือทราบเบาะแสในเรื่องข้อร้องเรียน  
 เจ้าหน้าที่ หมายความถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้าง และ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีชื่อเรียกอย่างอ่ืนในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
 หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน หมายความถึง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
 
3. หลักเกณฑ์ และรายละเอียดในการร้องเรียน  
 3.1 หลักเกณฑ์ การรับเรื่องร้องเรียน  
  เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย  อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที ่ในเรื่องดังต่อไปนี้  
  (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
  (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
  (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
  (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  
  (5) กระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากกระท าโดยไม่มี อ านาจหรือนอกเหนืออ านาจ
หน้าที่  
 3.2 สาระส าคัญของข้อร้องเรียน  
  ข้อร้องเรียนอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ชื่อ ที่อยู่ และช่องทางการติดต่อถึงผู้ร้องเรียน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ เป็นต้น  
  (2) ชื่อ ต าแหน่ง และหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกร้องเรียน  
  (3) การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตาม
สมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว  
  (4) ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
  (5) ระบุ วัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุร้องเรียน  
  (6) เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น  
 3.3 การร้องเรียนทางวาจา หรือทางโทรศัพท์ 
  กรณีที่มีผู้ร้องเรียนด้วยวาจา หรือทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถาม และบันทึก
ข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือแจ้งให้ผู้ร้องเรียนท าเป็นหนังสือส่งมายังคณะกรรมการรับและจัดการเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกขส์ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
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            3.4 การรอ้งเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ 
  กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ให้รับดาเนินการ เฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  
 3.5 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา  
  ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2  
 3.6 ช่องทางการติดต่อร้องเรียน  
  ช่องทางการร้องเรียนไปยังคณะกรรมการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โรงพยาบาลทัพทัน 
สามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้   
  (1) ส่งข้อร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ งานคุณภาพ ซึ่งเป็น คณะกรรมการรับ
และจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โรงพยาบาลทัพทัน 
  (2) ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต ์http://www.thapthanhospital.go.th/ 
   “หัวข้อร้องเรียน”  
  (3) ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ 0 5654 0026-29 ต่อ 142 
  (4) ร้องเรียนผ่านทางโทรสาร 0 5659 1000  
 
4. ขั้นตอนการด าเนินการ ติดตาม และรายงานผล  
 4.1 เมื่อได้รับข้อร้องเรียนจาก ผู้ร้องเรียนแล้วให้พิจารณาจ าแนกเรื่องส่งไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 
เพ่ือด าเนินการ ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน และแจ้งการด าเนินการเบื้องต้นให้ผู้ร้องเรียน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ แล้วแต่กรณี  
 4.2 กรณีหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนได้รับข้อร้องเรียนโดยตรงจาก ผู้ร้องเรียนให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน
ส าเนาแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยัง คณะกรรมการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โรงพยาบาลทัพทัน 
ทราบภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับ ข้อร้องเรียนดังกล่าวนั้น  
 4.3 ให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนรีบด าเนินการตามข้อร้องเรียนจนกว่าจะได้ข้อยุติ และให้คณะกรรมการ
รับและจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โรงพยาบาลทัพทันเร่งรัดและติดตาม ข้อร้องเรียนที่อยู่ในการด าเนินการของ
หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ  
 4.4 เมื่อหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนได้ด าเนินการตามข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ และแจ้งผลการด าเนินการไป
ยังผู้ร้องเรียน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วให้ส าเนาแจ้งผลการด าเนินการดังกล่าวไปยังคณะกรรมการรับและ
จัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โรงพยาบาลทัพทัน  ทราบภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ได้แจ้งผลการด าเนินการ
ไปยังผู้ร้องเรียน  
 4.5 คณะกรรมการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โรงพยาบาลทัพทัน มีหน้าที่จัดท ารายงาน
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนในรอบ 6 เดือน นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณเพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลทัพทัน 
ต่อไป 
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