
 

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย โทร 055-832035 ต่อ 121 

ท่ี 0032.๓๐๖/๔๐๕    วันท่ี        ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๔            

เร่ือง  ขอรายงานการติดตามการร้องเรียนทจุริตปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

  ด้ายโรงพยาบาลพิชัย ได้มีแนวทางสร้างมาตรการด าเนินการเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานาาครั( ITA)ปี ๒๕๖๔ ซึ่งใน EB ๑๑ โดยให้หน่วยงานมีการจัดการติดตามการร้องเรยีนการทุจริต
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต นั้น 
  ในการนี้ โรงพยาบาลพิชัยขอรายงานรับทราบการติดตามการ้องเรี ยนทุจริตรอบ ๖ เดือน  ตุลาคม 
๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่าไม่มีการร้องเรียนทุจริตหรือปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไข แนบเรียนมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
      
             นายอานนท์  ทองแย้ม) 
                                                                          เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
                                                                           
 
 

           ทราบ 
 

 
      นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์) 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



กลุม่งาน ต.ค. ๖๓ พ.ย. ๖๓ ธ.ค. ๖๓ ม.ค. ๖๔ ก.พ. ๖๔ ม.ีค. ๖๔ เม.ย. ๖๔ พ.ค.๖๔ ม.ิย. ๖๔ ก.ค. ๔ ส.ค. ๖๔ ก.ย. ๖๔ รวม

๑.กลุ่มงานบริหารทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0

๒.กลุ่มงานทันตกรรม 0 0 0 0 0 0 0

๔.กลุ่มการพยาบาล 0 0 0 0 0 0 0

๓.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0

๕.กลุ่มงานประกันสขุภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0

๖.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 0 0 0 0 0 0 0

๗.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0

รายงานสรุปผลการด าเนินการร้องเรียนทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๖๔



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดติถ์ 
วัน/เดือน/ปี     ๘  มีนาคม ๒๕๖๔ 
หัวข้อ            ขอรายงานสรปุผลการด าเนินการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปญัหา

อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ๒๕๖๔ 
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

                    รายงานสรุปผลการด าเนินการร้องเรียนทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๖เดือน) 
                   เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
   
หมายเหต ุ
                  หลักฐานประกอบ EB ๑๐ ข้อ ๓.๑ 
 
 
                     
                       ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
     
 
                       ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                  ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     วันที่.....๘....เดอืน....มีนาคม.....พ.ศ....๒๕๖๔...        วันที่.....๘....เดือน....มีนาคม.....พ.ศ....๒๕๖๔...         

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 
                                                     (นายสุวิน  บุญเสือ) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร.... 
วันที่.....๘....เดอืน....มีนาคม.....พ.ศ....๒๕๖๔...         

 
 

 



 

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย โทร 055-832035 ต่อ 121 

ท่ี 0032.๓๐๖/1900    วันท่ี        ๑  กันยายน  ๒๕๖๔            

เร่ือง  ขอรายงานการติดตามการร้องเรียนทจุริตปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

  ด้ายโรงพยาบาลพิชัย ได้มีแนวทางสร้างมาตรการด าเนินการเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ปี ๒๕๖๔ ซึ่งใน EB ๑๑ โดยให้หน่วยงานมีการจัดการติดตามการร้องเรยีนการทุจริต
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต นั้น 
  ในการนี้ โรงพยาบาลพิชัยขอรายงานรับทราบการติดตามการ้องเรียนทุจริตรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม 
๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่าไม่มีการร้องเรียนทุจริตหรือปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไข แนบเรียนมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
      
            (นายอานนท์  ทองแย้ม) 
                                                                          เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
                                                                           
 
 

           ทราบ 
 

 
     (นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์) 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



กลุม่งาน ต.ค. ๖๓ พ.ย. ๖๓ ธ.ค. ๖๓ ม.ค. ๖๔ ก.พ. ๖๔ ม.ีค. ๖๔ เม.ย. ๖๔ พ.ค.๖๔ ม.ิย. ๖๔ ก.ค. ๔ ส.ค. ๖๔ ก.ย. ๖๔ รวม

๑.กลุ่มงานบริหารทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

๒.กลุ่มงานทันตกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

๔.กลุ่มการพยาบาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

๓.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

๕.กลุ่มงานประกันสขุภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

๖.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

๗.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายงานสรุปผลการด าเนินการร้องเรียนทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๖๔



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดติถ์ 
วัน/เดือน/ปี     ๑  กันยายน ๒๕๖๔ 
หัวข้อ            ข้อ ๔ กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานไม่มีเรือ่งร้องเรียน ทัง้ ๒ ประเด็น หลักฐาน

รายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มเีรื่องรอ้งเรียนในปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หรือมเีพียงกรณีใด
กรณีหนึง่ 

 
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

                   ๑. บันทึกข้อความรายงานการติดตามการร้องเรียนร้องทุจริตปัญหาหาอุปสรรคและแนว
ทางการแกไ้ข ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

   
หมายเหต ุ
                  หลักฐานประกอบ EB ๑๑ ข้อ ๔ 
 
 
                     
                       ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
     
 
                       ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                  ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     วันที่.....๑....เดอืน....กันยายน.....พ.ศ....๒๕๖๔...        วันที่.....๑....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....๒๕๖๔...         

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 
                                                     (นายสุวิน  บุญเสือ) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร.... 
วันที่.....๑....เดอืน....กันยายน.....พ.ศ....๒๕๖๔...         

 



 
 
 

 

 

 

รายงานผลการก ากับตดิตามการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลพิชัย  ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๔ 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 

 



 

ค าน า 

            การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่ อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง  และการบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทย   ให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างเท่าเทียม อีกทั้งต้องประสานความร่วมมือทั้ ง
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาคนควบคู่กันไปพร้อมๆกัน  โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจ   วิถีชีวิตที่มีความหมายและคุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/
๒๕๕๗  ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้น  การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้    ในการนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐต้องเผชิญอยู่จริง ซึ่งประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  รวม ๖ ยุทธศาสตร์ นั้น 

         ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดท าแผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริต            
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในเชิงประจั กษ์ 
ดังนั้นเพื่อให้   การด าเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โรงพยาบาลพิชัยจึงได้
จัดท าแผน ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ข้ึนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลพิชัย ให้บรรลุ
เป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้และเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยบริการ กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน ฝ่าย หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงาน ยึดถือ 
และถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 
 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
โรงพยาบาลพิชยั 



 
สารบัญ 

หน้า 
 
 

ยุทธศาตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการป้องกันและต่อต้านการทจุริต          1                                          
 

ยุทธศาตร์ที่ ๒ เสรมิสร้างกลไกป้องกันการทุจริต           2 
 

ยุทธศาตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบรหิารจัดการป้องกันและปราบปรามการทจุริต        3 
 

ยุทธศาตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต      4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



                                            1 
รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

โรงพยาบาลพิชยัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ยุทธศาตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการป้องกันและต่อต้านการทจุริต 
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินการ 
 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1.ให้ความรู้แก่ข้าราชการและ
บุคลากรเกี่ยวกบัระเบียบวินัย
ข้าราชการ 

ร้อยละของข้าราชการและบุคลากรได้รบัการ
ให้ความรู้ด้านวินัย 

สอดแทรกความรูเ้กี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันและปรามปราม 
การทจุริต ในที่ประชุม อบรม ทกุครั้ง
ของการประชุม 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

๒.แจ้งและเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัติ
ราชการเพื่อสง่เสรมิและป้องกันการ
ทุจริตแกห่น่วยงาน 
 

จ านวนของการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 1 ครั้ง อยู่ระหว่างการด าเนินการให้เป็นไปตาม 
ตัวช้ีวัด 2 ครั้ง / ปี 

3.ร้อยละของเจ้าหน้าที่เข้าร่วมถวาย
สัตย์ “ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน 
 

จ านวนเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมถวายสัตย์ 235 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4.การยกยอ่งเชิดชู ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ที่ประพฤติเป็นแบบอย่างที่
ดีและเสนอช่ือเป็นตัวแทนของ
โรงพยาบาลพิชัย เข้ารับการคัดเลือก
เป็นข้าราชการพลเรอืนดีเด่น 

จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รบัการคัดเลือก และ
ประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ที่ไดร้ับการ
คัดเลือก 

ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือน 
- ดีเด่น จ านวน  79 ราย 
- ดีมาก จ านวน  10 ราย 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 



    2 
รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

โรงพยาบาลพิชยัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ยุทธศาตร์ที่ ๒ เสรมิสร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
แนวทางที่ ๒  ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินการ 
 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1.การจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน / 
แจ้งเบาะแส  / ความคิดเห็น และ
เผยแพร่ข่าวสารของราชการ
โรงพยาบาลพิชัย 
 

ร้อยละของการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการทจุริตของเจ้าหน้าทีร่ัฐ 

ด าเนินการจัดท าช่องทางเรียบร้อยแล้ว  ด าเนินการจัดท าช่องทางเรียบร้อยแล้ว 

๒.ร้อยละของเรื่องรอ้งเรียนมกีาร
จัดการและแจง้ผลข้อรอ้งเรียน
เกี่ยวกับการฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรม 
/ วินัย และการทุจริตแก่ผูเ้กี่ยวข้อง 
 

ร้อยละของเรื่องที่แจง้ผลการร้องเรียนแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

ไม่มีข้อร้องเรียน  - 

 

 

 

 



                                                   3  
รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

โรงพยาบาลพิชยัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 
ยุทธศาตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบรหิารจัดการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินการ 
 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1.การเสร้างมาตรฐาน/การประเมิน
ความโปร่งใสของโรงพยาบาลพิชัย 
 

จ านวนหน่วยงานที่มสี่วนร่วมในการสร้าง
มาตรฐาน/การประเมินความโปร่งใส 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เป็นไปตามตัวช้ีวัด 

๒.ร้อยละของเรื่องที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิและด าเนินการทางวินัยแก่
เจ้าหน้าที่ตามข้ันตอนและภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 

ร้อยละของเรื่องที่ตรวจสอบและด าเนินการ
ทางวินัยตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด 

ไม่มีเรือ่งที่ตอ้งตรวจสอบ เป็นไปตามตัวช้ีวัด 

3.พัฒนาปรับแนวทางการด าเนินงาน
ของโรงพยาบาลพิชัยใหส้อดคล้องกบั
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง 
 

จ านวนครั้งของการปรบัปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานของโรงพยาบาลพิชัย 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามตัวช้ีวัด 

 
 



    4 
รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

โรงพยาบาลพิชยัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 
ยุทธศาตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินการ 
 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1.พัฒนาประสิทธิภาพระบบการ
ตรวจสอบและควบคุมภายใย 
 

พัฒนาประสิทธิภาพ คณะกรรมการควบคุม
ภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

จ านวน 2 ครั้ง  เป็นไปตามตัวช้ีวัด 

๒.ให้ความรู้แกเ่จ้าหน้าที่ด้านการเงิน
และพัสด ุ
 

จ านวนเจ้าหน้าที่ทีเ่ข้ารับการอบรม/ประชุม
ช้ีแจง ระเบียบการเบิกจ่าย-ระเบียบการ
บรหิารพสัด ุ

จ านวน 2 ครั้ง เป็นไปตามตัวช้ีวัด 

3.ให้ความรู้แกเ่จ้าหน้าที่ด้านวินัย
ความรับผิดทางละเมิดและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

จ านวนเจ้าหน้าที่ทีเ่ข้ารับการอบรม / 
ประชุม 

จ านวน 2 ครั้งในการประชุม ช้ีแจ้งการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เป็นไปตามตัวช้ีวัด 

4.การเผยแพร่กรณีตัวอย่างการ
กระท าผิดทางวินัย ความลับ ละเมิด/
กฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน 
ประมวลจริยธรรม / วินัยและการ
ทุจริต 

จ านวนครั้งต่อปีของการเผยแพร ่ จ านวน 2 ครั้งในการประชุม ช้ีแจ้งการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เป็นไปตามตัวช้ีวัด 

 



 
 
 

 

 

 

รายงานผลการก ากับตดิตามการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โรงพยาบาลพิชัย  ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๔ 
รอบ ๑๒ เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 1 กันยายน 2564) 

 

 



 

ค าน า 

            การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่ อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง  และการบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทย   ให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างเท่าเทียม อีกทั้งต้องประสานความร่วมมือทั้ ง
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาคนควบคู่กันไปพร้อมๆกัน  โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจ   วิถีชีวิตที่มีความหมายและคุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/
๒๕๕๗  ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้น  การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้    ในการนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐต้องเผชิญอยู่จริง ซึ่งประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  รวม ๖ ยุทธศาสตร์ นั้น 

         ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดท าแผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริต            
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในเชิงประจั กษ์ 
ดังนั้นเพื่อให้   การด าเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โรงพยาบาลพิชัยจึงได้
จัดท าแผน ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ข้ึนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลพิชัย ให้บรรลุ
เป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้และเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยบริการ กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน ฝ่าย หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงาน ยึดถือ 
และถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 
 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
โรงพยาบาลพิชยั 



 
สารบัญ 

หน้า 
 
 

ยุทธศาตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการป้องกันและต่อต้านการทจุริต          1                                          
 

ยุทธศาตร์ที่ ๒ เสรมิสร้างกลไกป้องกันการทุจริต           2 
 

ยุทธศาตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบรหิารจัดการป้องกันและปราบปรามการทจุริต        3 
 

ยุทธศาตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต      4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



                                            1 
รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

โรงพยาบาลพิชยัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 รอบ ๑๒ เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 1 กันยายน 2564) 

ยุทธศาตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการป้องกันและต่อต้านการทจุริต 
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินการ 
 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1.ให้ความรู้แก่ข้าราชการและ
บุคลากรเกี่ยวกบัระเบียบวินัย
ข้าราชการ 

ร้อยละของข้าราชการและบุคลากรได้รบัการ
ให้ความรู้ด้านวินัย 

สอดแทรกความรูเ้กี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม การป้องกันและปรามปราม 
การทจุริต ในที่ประชุม อบรม ทกุครั้ง
ของการประชุม 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒.แจ้งและเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัติ
ราชการเพื่อสง่เสรมิและป้องกันการ
ทุจริตแกห่น่วยงาน 
 

จ านวนของการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ ๒ ครั้ง อยู่ระหว่างการด าเนินการให้เป็นไปตาม 
ตัวช้ีวัด 2 ครั้ง / ปี 

3.ร้อยละของเจ้าหน้าที่เข้าร่วมถวาย
สัตย์ “ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน 
 

จ านวนเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมถวายสัตย์ 235 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4.การยกยอ่งเชิดชู ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ที่ประพฤติเป็นแบบอย่างที่
ดีและเสนอช่ือเป็นตัวแทนของ
โรงพยาบาลพิชัย เข้ารับการคัดเลือก
เป็นข้าราชการพลเรอืนดีเด่น 

จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รบัการคัดเลือก และ
ประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ที่ไดร้ับการ
คัดเลือก 

ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือน 
- ดีเด่น จ านวน  79 ราย 
- ดีมาก จ านวน  10 ราย 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 



    2 
รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

โรงพยาบาลพิชยัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 รอบ ๑๒ เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 1 กันยายน 2564) 

ยุทธศาตร์ที่ ๒ เสรมิสร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
แนวทางที่ ๒  ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินการ 
 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1.การจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน / 
แจ้งเบาะแส  / ความคิดเห็น และ
เผยแพร่ข่าวสารของราชการ
โรงพยาบาลพิชัย 
 

ร้อยละของการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการทจุริตของเจ้าหน้าทีร่ัฐ 

ด าเนินการจัดท าช่องทางเรียบร้อยแล้ว  ด าเนินการจัดท าช่องทางเรียบร้อยแล้ว 

๒.ร้อยละของเรื่องรอ้งเรียนมกีาร
จัดการและแจง้ผลข้อรอ้งเรียน
เกี่ยวกับการฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรม 
/ วินัย และการทุจริตแก่ผูเ้กี่ยวข้อง 
 

ร้อยละของเรื่องที่แจง้ผลการร้องเรียนแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

ไม่มีข้อร้องเรียน  ไม่มีข้อร้องเรียน และ เป็นไปตามตัวช้ีวัด 

 

 

 

 



                                                   3  
รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

โรงพยาบาลพิชยัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 รอบ ๑๒ เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 1 กันยายน 2564) 

 
 

ยุทธศาตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบรหิารจัดการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินการ 
 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1.การเสร้างมาตรฐาน/การประเมิน
ความโปร่งใสของโรงพยาบาลพิชัย 
 

จ านวนหน่วยงานที่มสี่วนร่วมในการสร้าง
มาตรฐาน/การประเมินความโปร่งใส 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เป็นไปตามตัวช้ีวัด 

๒.ร้อยละของเรื่องที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิและด าเนินการทางวินัยแก่
เจ้าหน้าที่ตามข้ันตอนและภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 

ร้อยละของเรื่องที่ตรวจสอบและด าเนินการ
ทางวินัยตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด 

ไม่มีเรือ่งที่ตอ้งตรวจสอบ เป็นไปตามตัวช้ีวัด 

3.พัฒนาปรับแนวทางการด าเนินงาน
ของโรงพยาบาลพิชัยใหส้อดคล้องกบั
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง 
 

จ านวนครั้งของการปรบัปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานของโรงพยาบาลพิชัย 

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นไปตามตัวช้ีวัด 

 



    4 
รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

โรงพยาบาลพิชยัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 รอบ ๑๒ เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 1 กันยายน 2564) 

 
ยุทธศาตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินการ 
 

ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ 
1.พัฒนาประสิทธิภาพระบบการ
ตรวจสอบและควบคุมภายใย 
 

พัฒนาประสิทธิภาพ คณะกรรมการควบคุม
ภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

จ านวน 2 ครั้ง  เป็นไปตามตัวช้ีวัด 

๒.ให้ความรู้แกเ่จ้าหน้าที่ด้านการเงิน
และพัสด ุ
 

จ านวนเจ้าหน้าที่ทีเ่ข้ารับการอบรม/ประชุม
ช้ีแจง ระเบียบการเบิกจ่าย-ระเบียบการ
บรหิารพสัด ุ

จ านวน 2 ครั้ง เป็นไปตามตัวช้ีวัด 

3.ให้ความรู้แกเ่จ้าหน้าที่ด้านวินัย
ความรับผิดทางละเมิดและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

จ านวนเจ้าหน้าที่ทีเ่ข้ารับการอบรม / 
ประชุม 

จ านวน 2 ครั้งในการประชุม ช้ีแจ้งการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เป็นไปตามตัวช้ีวัด 

4.การเผยแพร่กรณีตัวอย่างการ
กระท าผิดทางวินัย ความลับ ละเมิด/
กฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน 
ประมวลจริยธรรม / วินัยและการ
ทุจริต 

จ านวนครั้งต่อปีของการเผยแพร ่ จ านวน 2 ครั้งในการประชุม ช้ีแจ้งการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เป็นไปตามตัวช้ีวัด 

 



บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอตุรดิตถ์                                  

ท่ี  อต 0032.306/429  วันที่     15  มีนาคม  256๔ 

เร่ือง   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและขออนญุาตเผยแพรบ่น
เว็บไซต์หน่วยงาน 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
                ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity 
& Transparency Assessment :  ITA) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ตัวช้ีวัดที่ 7 การด าเนินงานเพื่อป้องกัน
การทุจริต หน่วยงานมีรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบและตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence- Based Integrity and 
Transparency Assessment) ในส่วนของ EB 18 หน่วยงานจะต้องแสดง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์
หน่วยงานในระบบ MITAS นั้น   

     ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย ได้จัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ข้ึนและก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ 2564 ในหน่วยงานรอบ 6 เดือน 
 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) โรงพยาบาลพิชัย จึงขอขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
เพื่อเป็นหลักฐานในระบบ MITAS ต่อไป    

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนญุาต 
 
 
 

    
                           (นายอานนท์ ทองแย้ม) 
                       เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
 
 
                               ทราบ/อนุญาต 
 
           

                             (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย       

 
 
 
 
 



 

บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ   โรงพยาบาลพิชัย   อ าเภอพิชัย  จังหวัดอตุรดิตถ์                                  

ท่ี  อต 0032.306/ 1903 วันที่     1  กันยายน  256๔ 

เร่ือง   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและขออนญุาตเผยแพรบ่น
เว็บไซต์หน่วยงาน 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
                ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity 
& Transparency Assessment :  ITA) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ตัวช้ีวัดที่ 7 การด าเนินงานเพื่อป้องกัน
การทุจริต หน่วยงานมีรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบและตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence- Based Integrity and 
Transparency Assessment) ในส่วนของ EB 18 หน่วยงานจะต้องแสดง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์
หน่วยงานในระบบ MITAS นั้น   

     ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย ได้จัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ข้ึนและก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ 2564 ในหน่วยงานรอบ 12 เดือน 
 (1 ตุลาคม 2563 – 1 กันยายน 2564) โรงพยาบาลพิชัย จึงขอขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
เพื่อเป็นหลักฐานในระบบ MITAS ต่อไป    

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนญุาต 
 
 
 

    
                           (นายอานนท์ ทองแย้ม) 
                       เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
 
 
                               ทราบ/อนุญาต 
 
           

                             (นายทศนาถ อ าพนนวรัตน์) 
                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย       

 



   

 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดติถ์ 
วัน/เดือน/ปี    วันที่.....เดือน...15...มีนาคม...พ.ศ..๒๕๖๔...                 
หัวข้อ  รายงานผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจริต  ปีงบประมาณ 2564 ใน

หน่วยงาน 2564 ในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          - รายงานผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจริต  ปีงบประมาณ 2564 

ในหน่วยงาน 2564 ในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
           
Link ภายนอก           เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 
                           http://www.pichaihos.com/ 
หมายเหตุ   
             -  หลกัฐานประกอบ EB ๑๘ 
 
                     
                       ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
     
 
                      ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                  ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     วันที่....15....เดือน....มีนาคม....พ.ศ..๒๕๖๔...              วันที่....15....เดอืน...มีนาคม....พ.ศ...๒๕๖๔...            
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 
                                                     (นายสุวิน  บุญเสือ) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร.... 
                                     วันที่......15......เดอืน....มีนาคม......พ.ศ...๒๕๖๔....            
 
 

http://www.pichaihos.com/


   

 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดติถ์ 
วัน/เดือน/ปี    วันที่...1..เดือน...กันยายน...พ.ศ..๒๕๖๔...                 
หัวข้อ  รายงานผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจริต  ปีงบประมาณ 2564 ใน

หน่วยงาน 2564 ในหน่วยงาน รอบ ๑๒ เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 1 กันยายน 2564) 
 
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          - รายงานผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจริต  ปีงบประมาณ 2564 

ในหน่วยงาน 2564 ในหน่วยงาน รอบ ๑๒ เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 1 กันยายน 2564) 
           
Link ภายนอก           เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 
                           http://www.pichaihos.com/ 
หมายเหตุ   
             -  หลกัฐานประกอบ EB ๑๘ 
 
                     
                       ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
     
 
                      ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                  ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     วันที่....1....เดือน....กันยายน....พ.ศ..๒๕๖๔...              วันที่....1....เดอืน...กันยายน....พ.ศ...๒๕๖๔...            
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 
                                                     (นายสุวิน  บุญเสือ) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร.... 
                                     วันที่......1......เดือน....กันยายน......พ.ศ...๒๕๖๔....            
 
 

http://www.pichaihos.com/






















 

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย โทร 055-832035 ต่อ 121 

ท่ี 0032.๓๐๖/๔๐๕    วันท่ี        ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๔            

เร่ือง  ขอรายงานการติดตามการร้องเรียนทจุริตปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

  ด้ายโรงพยาบาลพิชัย ได้มีแนวทางสร้างมาตรการด าเนินการเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ปี ๒๕๖๔ ซึ่งใน EB ๑๑ โดยให้หน่วยงานมีการจัดการติดตามการร้องเรยีนการทุจริต
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต นั้น 
  ในการนี้ โรงพยาบาลพิชัยขอรายงานรับทราบการติดตามการ้องเรียนทุจริตรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม 
๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่าไม่มีการร้องเรียนทุจริตหรือปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไข แนบเรียนมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
      
            (นายอานนท์  ทองแย้ม) 
                                                                          เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
                                                                           
 
 

           ทราบ 
 

 
     (นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์) 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



กลุม่งาน ต.ค. ๖๓ พ.ย. ๖๓ ธ.ค. ๖๓ ม.ค. ๖๔ ก.พ. ๖๔ ม.ีค. ๖๔ เม.ย. ๖๔ พ.ค.๖๔ ม.ิย. ๖๔ ก.ค. ๔ ส.ค. ๖๔ ก.ย. ๖๔ รวม

๑.กลุ่มงานบริหารทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0

๒.กลุ่มงานทันตกรรม 0 0 0 0 0 0 0

๔.กลุ่มการพยาบาล 0 0 0 0 0 0 0

๓.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0

๕.กลุ่มงานประกันสขุภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0

๖.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 0 0 0 0 0 0 0

๗.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0

รายงานสรุปผลการด าเนินการร้องเรียนทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๖๔



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดติถ์ 
วัน/เดือน/ปี     ๘  มีนาคม ๒๕๖๔ 
หัวข้อ            กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทัง้ ๒ ประเด็น หลกัฐานรายงาน

สรปุผลว่าหน่วยงานไม่มเีรือ่งร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หรือมีเพียงกรณีใดกรณี
หนึ่ง 

รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
                    บันทึกข้อความรายงานการติดตามการรอ้งเรียนร้องทุจริตปัญหาหาอุปสรรคและแนว

ทางการแกไ้ข ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
   
หมายเหต ุ
                  หลักฐานประกอบ EB ๑๐ ข้อ ๔ 
 
 
                     
                       ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
     
 
                       ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                  ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     วันที่.....๘....เดอืน....มีนาคม.....พ.ศ....๒๕๖๔...        วันที่.....๘....เดือน....มีนาคม.....พ.ศ....๒๕๖๔...         

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 
                                                     (นายสุวิน  บุญเสือ) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร.... 
วันที่.....๘....เดอืน....มีนาคม.....พ.ศ....๒๕๖๔...         

 
 



 

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย โทร 055-832035 ต่อ 121 

ท่ี 0032.๓๐๖/1900    วันท่ี        ๑  กันยายน  ๒๕๖๔            

เร่ือง  ขอรายงานการติดตามการร้องเรียนทจุริตปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

  ด้ายโรงพยาบาลพิชัย ได้มีแนวทางสร้างมาตรการด าเนินการเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ปี ๒๕๖๔ ซึ่งใน EB ๑๑ โดยให้หน่วยงานมีการจัดการติดตามการร้องเรยีนการทุจริต
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต นั้น 
  ในการนี้ โรงพยาบาลพิชัยขอรายงานรับทราบการติดตามการ้องเรียนทุจริตรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม 
๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่าไม่มีการร้องเรียนทุจริตหรือปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไข แนบเรียนมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
      
            (นายอานนท์  ทองแย้ม) 
                                                                          เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 
                                                                           
 
 

           ทราบ 
 

 
     (นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์) 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



กลุม่งาน ต.ค. ๖๓ พ.ย. ๖๓ ธ.ค. ๖๓ ม.ค. ๖๔ ก.พ. ๖๔ ม.ีค. ๖๔ เม.ย. ๖๔ พ.ค.๖๔ ม.ิย. ๖๔ ก.ค. ๔ ส.ค. ๖๔ ก.ย. ๖๔ รวม

๑.กลุ่มงานบริหารทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

๒.กลุ่มงานทันตกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

๔.กลุ่มการพยาบาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

๓.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

๕.กลุ่มงานประกันสขุภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

๖.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

๗.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รายงานสรุปผลการด าเนินการร้องเรียนทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๖๔



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดติถ์ 
วัน/เดือน/ปี     ๑  กันยายน ๒๕๖๔ 
หัวข้อ            ข้อ ๔ กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หน่วยงานไม่มีเรือ่งร้องเรียน ทัง้ ๒ ประเด็น หลักฐาน

รายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มเีรื่องรอ้งเรียนในปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หรือมเีพียงกรณีใด
กรณีหนึง่ 

 
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

                   ๑. บันทึกข้อความรายงานการติดตามการร้องเรียนร้องทุจริตปัญหาหาอุปสรรคและแนว
ทางการแกไ้ข ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

   
หมายเหต ุ
                  หลักฐานประกอบ EB ๑๑ ข้อ ๔ 
 
 
                     
                       ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
     
 
                       ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                  ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     วันที่.....๑....เดอืน....กันยายน.....พ.ศ....๒๕๖๔...        วันที่.....๑....เดือน....กันยายน.....พ.ศ....๒๕๖๔...         

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 
                                                     (นายสุวิน  บุญเสือ) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร.... 
วันที่.....๑....เดอืน....กันยายน.....พ.ศ....๒๕๖๔...         

 



   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ท่ี  อต 0032.306/751  วันท่ี    ๑๘   พฤศจิกายน  ๒๕๖3 

เร่ือง  ขอความเห็นชอบอนุมัตแิละลงนามในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซตข์องหน่วยงาน 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

                                 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)ประจ าปี 2564 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการปีพ.ศ.2540มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่าง
เป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based 
Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ในส่วนของ EB 17 นั้น 

                                  ในการนี้กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพิชัย พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามองค์ประกอบด้านหลักฐาน EB 17 ได้
จัดท าแผนปฏิบัตปิฏิบัติการป้องกันปรามปราบทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงขอเสนอแผน
ปฏิบัตการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังกล่าวเพื่อพิจารณาลงนาม และขอ
อนุญาต เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป     

                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ 
 

 
 

                 (นายอานนท์   ทองแย้ม) 
                                        เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน รักษาการในต าแหน่ง 

              หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
                     เห็นชอบ/อนุมัติ 
 
 
               (นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์) 
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 
 
 

 



 
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ท่ี  อต 0032.306/752 วันท่ี    18   พฤศจิกายน  ๒๕๖3 

เร่ือง  ขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัตกิารสง่เสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซตข์องหน่วยงาน 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

                                 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)ประจ าปี 2564 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการปีพ.ศ.2540มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่าง
เป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based 
Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ในส่วนของ EB 17 นั้น 

                                  ในการนี้กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพิชัย พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามองค์ประกอบด้านหลักฐาน EB 17 ได้
จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงขอเสนอแผนปฏิบัตการ
ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังกล่าวเพื่อพิจารณาลงนาม และขออนุญาต 
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป     
                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ 
 

 
 

                 (นายอานนท์   ทองแย้ม) 
                                        เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน รักษาการในต าแหน่ง 

              หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
                     เห็นชอบ/อนุมัติ 
 
 
               (นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์) 
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

 



 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลพิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กจิกรรม 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รบัผิดชอบ 

1.ปลกุจิตส านึกให้ยึดถือ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

-กระบวนการปลุกฝงัวิธี
คิด ปลูกจิตส านึก ให้มี
วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื้อสัตย์สจุริต 
ภายใต้แนวคิด “จิต
พอเพียงต้านทุจริต”โดย
ใช้โมเดล “STRONGW 

ร้อยละของบุคลากรให้
สังกัดปรบัฐานความคิด
เกี่ยวกับเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้
สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ส่งเสริมใหม้ีระบบขัด
เกลาทางสังคมในการ
ต่อต้านการทจุริต ร้อย
ละ 100 

บุคลากรใน
โรงพยาบาล
พิชัย 

- ตุลาคม 2563 
กันยายน 2564 

บุคลากรใน
สังกัดมีความรู้
เกี่ยวกับการ
ป้องกัน
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

กลุ่มงาน
บรหิารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลพิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กจิกรรม 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รบัผิดชอบ 

1.วางระบบรากฐานการน า
ค่านิยม MOPH และคุณธรรม
องค์การ “พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา” เป็นแนวทาง
ต่อต้านการทจุริต 

-ขับเคลื่อนค่านิยม 
MOPH และวัฒนธรรม
สุจริต ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการจรรยา
ข้าราชการคุณธรรมที่พึง 
-โครงการปฏิบัติธรรม
เจริญศีลภาวนา 

ร้อยละของบุคลากรเข้า
มามีส่วนรวมในการ
ขับเคลื่อน ร้อยละ 100 

บุคลากรทุก
ระดับใน
โรงพยาบาล
พิชัย 

- ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

-ระดับ
ความส าเรจ็การ
มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
หน่วยงานใส
สะอาด 
-เป็นหน่วยงาน
คุณธรรม 

กลุ่มงาน
บรหิารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลพิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
แนวทางที่ 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กจิกรรม 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รบัผิดชอบ 

๓.ปลกุจิตส านึกต่อต้านการ
ทุจริต สร้างสังคมไม่ทนต่อการ
ทุจริต เสริมพลังการมสี่วนร่วม
ของชุมชนและบรูณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต้านการทุจริต 

-การจัดงานวันต่อต้าน
คอร์รปัชันสากล(วันที่ 9 
ธันวาคม 2563)โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 250 คน มีส่วน
ร่วมในการผลกัดันให้
สังคมสร้างการรับรับรู้
ต่อต้านการทจุริต 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเข้ามามสี่วน
ร่วมในการผลกัดันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 

บุคลากรทุก
ระดับใน
โรงพยาบาล
พิชัย และ
ภาค
ประชาชน 

- 9 ธันวาคม 
2563 

 

ประชาชน 
สังคมและทุก
ภาคส่วน
ตระหนักใน
ผลเสียหาย 
ร้ายแรงที่
เกิดข้ึนจากการ
ทุจริต
คอร์รปัช่ัน 

กลุ่มงาน
บรหิารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลพิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาตร์ที่ ๒ เสรมิสร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
แนวทางที่ ๒  ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กจิกรรม 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รบัผิดชอบ 

1.มุ้งเน้นการลดและปิดโอกาส
การทจุริต โดยหน่วยงานต้อง
น ามาตรการป้องกันการทุจริต
ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว
ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องน าไป
ด าเนินการจัดการแก้ไขปญัหา
เป็นรปูธรรมและมีการก าหนด
แผนการด าเนินการที่ชัดเจน 

-การจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทจุริต ใน
มาตรการเกี่ยวกบัสินบน
มาตรการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบใน
ระบบราชการ, 
มาตรการในการป้องกัน
และแก้ไข ปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรอืคุกคาม 
ทางเพศในการท างาน 

หน่วยงานมีการ น า
มาตรการ ป้องกันการ 
ทุจริตที่ส าคัญ ผ่านการ
จัดท าแผนบรหิาร ความ
เสี่ยงการ ทุจริต ให ้
หน่วยงานที ่เกี่ยวข้อง
น าไป ด าเนินการ 
จัดการแก้ไข ปัญหาให้
เป็น รูปธรรม 

บุคลากรทุก
ระดับใน
โรงพยาบาล
พิชัย  

- ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

 

ระดับคุณธรรม 
และความ
โปรง่ใส การ
ด าเนินงาน ของ
ทุกหน่วยงาน ดี
ข้ึน 

กลุ่มงาน
บรหิารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลพิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาตร์ที่ ๒ เสรมิสร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
แนวทางที่ ๒  ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กจิกรรม 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รบัผิดชอบ 

๒. สร้างความตระหนกั
ให้บรกิาร และบุคลากรมี
ความพร้อมรับผิด 
(Accountability 

-การประกาศและ
เผยแพร ่เจตจ านงและ
นโยบายต่อต้าน ทุจริต
ของผู้บรหิารภายใน 
หน่วยงานและเผยแพร่
ต่อ สาธารณชน 

หน่วยงานมีการ 
ประกาศ เจตจ านงและ 
วางระบบการ ป้องกัน
การทจุริต 

-ผู้บรหิาร 
หน่วยงาน
บุคลากรทุก
ระดับใน
โรงพยาบาล 

- ตุลาคม 2563 –
กันยายน 2564 

 

ดัชนีความ
พร้อม รับผิด 
คุณธรรม และ
ความโปร่งใส 
ในการ
บรหิารงาน 
ของหน่วยงาน 
สูงข้ึน 

กลุ่มงาน
บรหิารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

๓.พัฒนาและยกระดับ
คุณธรรม และความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน ของหน่วยงาน 
ใช้ดุลพินิจโดยชอบ ด้วย
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 

-การพัฒนาความโปร่งใส
การ ด าเนินงานของ
โรงพยาบาลพิชัย 
-ยกระดับคุณธรรมการ 
บรหิารงานของ
หน่วยงาน 

ร้อยละของบ ุหน่วยงาน
ที่คะแนนการประเมิน 
ITA ระดับสูงมาก 

โรงพยาบาล
พิชัย 

- ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

 

-ระดับคุณธรรม 
และความ
โปรง่ใส การ
ด าเนินงานของ
ทุกหน่วยงาน ดี
ข้ึนทุก
หน่วยงาน และ
ทุกป ี

กลุ่มงาน
บรหิารทั่วไป 
 
 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลพิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาตร์ที่ ๒ เสรมิสร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
แนวทางที่ ๒  ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กจิกรรม 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รบัผิดชอบ 

๔.พัฒนาและยกระดับ
คุณธรรม และความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน ของหน่วยงาน 
ใช้ดุลพินิจโดยชอบ ด้วย
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 

- -การพัฒนาความ
โปรง่ใสการ ด าเนินงาน
ของโรงพยาบาลพิชัย 
-ยกระดับคุณธรรมการ 
บรหิารงานของ
หน่วยงาน 

ร้อยละของบ ุหน่วยงาน
ที่ คะแนนการ ประเมิน 
ITA ระดับสูงมาก 

โรงพยาบาล - ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

 

-ระดับคุณธรรม 
และความ
โปรง่ใส การ
ด าเนินงาน ของ
ทุกหน่วยงาน ดี
ข้ึนทุก
หน่วยงาน และ
ทุกป ี

กลุ่มงาน
บรหิารทั่วไป 
งาน
ตรวจสอบ
และควบคุม
ภายใน 
 
 
 

๕. เพิ่มประสิทธิภาพการ 
ด าเนินงานป้องกันปราบปราม
การ ทุจริตโดยใช้ระบบการ
ตรวจสอบ และควบคุมภายใน 

-ขับเคลื่อน ก ากบั
ติดตาม การปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตาม ระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ 

ระดับ ความส าเรจ็ของ 
หน่วยงานไม่ถูก 
ตรวจสอบจาก 
หน่วยงาน ภายในและ 
หน่วยงาน ภายนอกใน
เรื่อง ทุจริต 

โรงพยาบาล
พิชัย 

- ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

 

-ประสทิธิภาพ
การป้องกัน
ยับยั้งการ 
กระท าความผิด 
ของบุคลากรทกุ 
ระดับ 

กลุ่มงาน
บรหิารทั่วไป 
งาน
ตรวจสอบ
และควบคุม
ภายใน 
 
 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลพิชัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยุทธศาตร์ที่ ๒ เสรมิสร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
แนวทางที่ ๒  ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กจิกรรม 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผู้รบัผิดชอบ 

๖.พัฒนาเครือข่ายและบูรณา 
การปราบปรามการทุจริต 
และกระบวนตามงาม 
มาตรฐานการประ เมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสใน 
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ 

-จัดประชุมช้ีแจงแนว
การ ประเมินคุณธรรม
และความ โปรง่ใสใน
การด าเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ 
 -พัฒนาเครือข่าย
ตรวจสอบ ความโปร่งใส
ในการ ด าเนินงานใน
หน่วยงาน 

-บุคลากรมีความเข้าใจ
ในกระบวนการประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปรง่ใส  
-มีการรวมกลุ่มของ
เจ้าหน้าที ่ในหน่วยงาน
และภาคีเครือข่าย เพื่อ
การบริหารงานทีโ่ปร่งใส 

โรงพยาบาล 
 
 
 
บคุคลภายนอก 

- ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

 

หน่วยงาน 
เป้าหมายการ 
ประเมินผ่าน
เกณฑ ์ITA ร้อย
ละ ๙๐ -ระดับ
คุณธรรม และ
ความโปร่งใส 
ของหน่วยงานดี
ข้ึน 

กลุ่มงาน
บรหิารทั่วไป 
 
 
 
 
 

 

 

  ลงช่ือ........................................................................เสนอแผน                                   ลงช่ือ........................................................................ผูอ้นุมัติแผน 
                   (นายอานนท์  ทองแย้ม)                                                                               (นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์) 
              เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน                                                                          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 



 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  - ๒ - 

ค าน า 
โรงพยาบาลพิชัย ได้ให้ความสําคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายรัฐบาล

ซึ่งได้กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะ ที่ 3 พ.ศ.2560 – 
2564 รวมทั้งนโยบายและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต 
ภายใต้วิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต โดยมุ่งหมายให้การ  บริหารงานและการ
ดําเนินงานของโรงพยาบาลพิชัย และหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลพิชัย มีความเป็นเลิศด้วยระบบธรรมาภิ
บาล โปร่งใส ในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อให้เกิด ความเป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลพิชัย ฉบับนี้ จึง
จัดทําข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ  ชอบ ทั้งนี้ การ
จัดการเรื่องร้องเรยีนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความ ต้องการและความ
คาดหวังของผู้ร้องเรียนจําเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่  ชัดเจนและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

                           โรงพยาบาลพิชัย 
กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

                       ผู้จัดท า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  - ๓ - 
สารบัญ 

เรื่อง                                                                                             หน้า 
ค าน า                                                                      ก 
สารบัญ                                                                                                           ข 
                           
บทท่ี ๑ บทน า                     
   ๑.๑  หลักการและเหตุผล                          4 

๑.๒  วัตถุประสงค์                                                                                 5 
 
บทท่ี ๒ ระบบการจัดการเรื่องร้อง / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   2.๑  ขอบเขต                                                                                 ๖ 
   2.2  บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ                                                                         ๖   
   2.๓  คําจํากัดความ                                                                                        ๖  
   2.๔ ประเภทเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตประพฤติมิชอบ                                        ๘                                                             
   2.๕ หลักเกณฑ์การรบัเรื่องร้องเรียนทจุริตประพฤติมิชอบ                                           ๙ 
     
บทท่ี ๓ การปฏิบัติงาน  
   3.1  ผังกระบวนการทํางาน                      

      3.1.1 กระบวนการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ                    10 
      3.1.2 ผังระยะเวลาในการดําเนินการเรื่องร้องเรยีนเกีย่วกับการทุจริตประพฤติมชิอบ  11 

      3.2  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน                                                                               12 
         3.3 ระบบติดตามและประเมินผล                                                                         12 

                                                                 
        
บทท่ี ๔ กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
          4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                          1๓ 
           
บทท่ี ๕ ภาคผนวก  
         5.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในกาจัดทํา WORK FLOW                                                           14 
         5.2 แบบฟอร์มบันทึกการรับเรื่องร้องเรียน                      ๑๕ 
         5.3 เอกสารอ้างอิง                                                                                           16  
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บทที่ ๑ 
บทน า 

 
  ๑.๑ หลักการและเหตุผล 
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบาย  สําคัญ
ของประเทศ โดยถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และรัฐบาลได้ กําหนดให้อยู่
ในยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่ง กระทรวง
สาธารณสุขได้ตระหนักและให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าว โดยได้มีนโยบายและมาตรการของ  กระทรวง
สาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้วิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้าน
ทุจริต โดยมุ่งหมายให้การบริหารงานและการดําเนินงานของ โรงพยาบาลพิชัยและ หน่วยงานในสังกัด
โรงพยาบาลพิชัย มีความเป็นเลิศด้วยระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ในการ ดําเนินงานรวมทั้งเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  
 โรงพยาบาลพิชัย ในฐานะหน่วยงานของรัฐ มีอํานาจหน้าที่และความ รับผิดชอบในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ตลอดทั้งปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สําคัญในการรับแจ้งเบาะแส
และเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ  จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน ของโรงพยาบาลพิชัย ซึ่งมี 3 ช่องทาง ประกอบด้วย ช่องทางที่ 1 
ร้องเรียนโดยตรง ณ โรงพยาบาลพิชัย ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์โรงพยาบาลพิชัย ช่องทางที่ 
3 ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลพิชัย ที่ http://www.pichaihos.com/  
 ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงาน นั้น โรงพยาบาลพิชัยได้จัดทําคู่มือ การ  ปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้ข้ึน โดยให้ สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ที่
กําหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใด ได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการ  
ด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบ  
คําถามหรือแจ้งการดําเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ตาม มาตรา 37 
และ มาตรา 41 ในกรณีที่ ส่วนราชการได้รับคําร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติ 
ราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ 
ของส่วนราชการนั้น จะต้องพิจารณาดําเนินการให้ลุล่วงไป....” ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
จัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 
 อํานาจหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติ  
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ จึ งเป็นเรื่องที่โรงพยาบาลพิชัย จําเป็นต้อง ดําเนินการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้การจัดการเรื่องราว ร้องทุกข์ร้องเรียน แจ้ง  เบาะแสมี
ประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์ และความเช่ือมั่น ตอบสนอง  ความ
ต้องการของประชาชนเป็นสําคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราว ร้องทุกข์ คือ การป้องกัน การ  
ส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟู บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่าง 
สูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
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  1.2 วัตถุประสงค์  
    1) เพื่อให้บุคลากรผูเ้กี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนําไปเป็นกรอบแนวทาง 
การดําเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
     3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เ ข้า
มา ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทํางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือ  
ผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุง  
กระบวนการในการ ปฏิบัติงาน 
                            ๔) เพื่อใช้เป็นคู่มือเอกสารในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลพิชัย ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
     4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามรัฐธรรมนูญแห่ง  
ราชอาณาจักร ไทย มาตรา 5  
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บทที่ ๒ 
 

 ระบบการจัดการเรื่องร้อง / แจ้งเบาะแสด้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
2.1 ขอบเขต  

    ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานดําเนินงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลพิชัย โดย ผ่านทาง ช่องทาง 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้  

           1 ร้องเรียนโดยตรง ณ โรงพยาบาลพิชัย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์/หน่วยงานใน สังกัด
โรงพยาบาลพิชัย                

                2 ร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์โรงพยาบาลพิชัย 
                 3 ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย http://www.pichaihos.com/ 
 
2.๒ บทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
    การจัดการติดตามข้อร้องเรียน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลพิชัย 
                 1. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพิชัย เป็นผู้รับทราบการรายงานผลติดตามข้อร้องเรยีนการทจุรติ 
                  2. คณะกรรมการ / คณะทํางาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการจริต โรงพยาบาลพิชัย มีหน้าที่

เป็นผู้พิจารณา กลั่นกรองรายละเอียดของข้อร้องเรียนการทุจริตเบื้องต้น 
                  3. คณะกรรมการ / คณะทํางาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการจริต มีหน้าที่รับเรื่องและจัดทํา

รายงานติดตามผลการดําเนินการข้อร้องเรียนการทุจริต 
                 4. หน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานและความคืบหน้าการดําเนินงานต่อข้อร้องเรียน 

กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการทุจริตในภาครัฐ  
 
2.๓ ค าจ ากัดความ   
               ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  

และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกํากับของราชการ ฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ 
รัฐวิสาหกิจ 

 
               ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอํานาจลงนามหรือสั่งการในข้ันตอนต่างๆ เพื่อให้เรื่องร้องเรียน/แจ้ง  

เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการแก้ไขและ/หรือเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนา ระบบ 
ร้องเรียนแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  
               เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสขุ เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พลเรือน และจรรยาข้าราชการสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซือ้ 
จัดจ้าง ในส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง  
ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ  

 
 

http://www.pichaihos.com/
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              การร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ  
              เพื่อดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ผ่านช่องทาง 2 ทาง อันได้แก่ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย 

ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนโดยตรง ณ โรงพยาบาลพิชัย หนงัสือร้องเรียน (ลงช่ือผู้ร้องเรียน) - บัตร สนเท่ห์ (ไมล่ง
ช่ือผู้ร้องเรียน) ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์ ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนผ่านทาง เว็บไซต์ชอง
โรงพยาบาลพิชัย http://www.pichaihos.com/ 
 

               ทุจริต หมายถึง แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่น  
 
                ทุจริตต่อหน้าท่ี หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่ง หรือละเว้นการ 

ปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อื่นเช่ือว่า มีตําแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้น 
หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อื่น (ที่มา :             
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4)  

 
              ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สิน 
ของแผ่นดิน 

 
               เรื่องร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื่องร้องเรียนการดําเนินงานเกี่ยวกับการ 

ทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยมีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมถึงมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียย่ืนเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่น และได้ ส่ง 
ต่อมายังหน่วยงานผู้เข้ารับประเมินดําเนินการ 

 
               ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทําอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน มี 

สิทธิเสนอคําร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้  
 
               ผู้รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง หน่วยงานหรือกลุ่มงานที่มีหน้าที่ในการจัดการ 

แก้ไขกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pichaihos.com/
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     ๒.๔ ประเภทข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

   
ประเภท นิยาม ตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรม  

๑. การบริการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การที่สวนราชการดําเนินการด้านการ
บริหาร จัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส และ
เป็นธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และ
ผลเสียทาง สังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะดําเนินการ 
และประโยชน์ ระยะยาวของราชการที่
จะได้รับประกอบกัน 
 
 
 
 

1. การบริหารทั่วไป และ 
งบประมาณร้องเรียนโดยกล่าวหา 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานม ี
พฤติกรรมส่อในทางไมสุ่จริตหลาย 
ประการ 
 2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียน
โดย กล่าวหาว่าผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดซื้อ จัดจ้างมีพฤติกรรมส่อในทาง
ไม่ โปร่งใสหลายประการ  
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียน 
โ ดยกล่ า วห า ว่ า ผู้ บ ริ ห า ร  แล ะ 
ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการเกี่ยวกับการ 
แต่ งตั้ ง  การ เลื่ อนตํ าแหน่ งการ 
พิจารณาความดีความชอบและการ 
แต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม  

๒.วินัยข้าราชการ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลกัเกณฑ์
ข้ึนมาเป็น กรอบควบคุมให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ และ กําหนดแบบแผน
ความประพฤติของ ข้าราชการ เพื่อให้
ข้าราชการประพฤติปฏิบัต ิหน้าที่
ราชการเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย โดย 
กําหนดให้ข้าราชการวางตัวให้ถูกต้อง 
และ เหมาะสมตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพล เรือน พ.ศ. 2551 และ
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการกําหนดไว้ 
 

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่า 
ด้วยวินัยข้าราชการตามที่กฎหมาย 
กําหนด ฯล 

๓.ค่าตอบแทน ก า ร จ่ า ย เ งิ น ค่ า ต อ บ แ ท น ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์ 
เพื่อการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนสําหรับ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน หน่วยบริการ
ในช่วงนอกเวลาราชการ และ เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือ ต่าง
หน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก 
เวลาราชการไปในทางมิชอบหรือมีการ
ทุจริต 
 

1. การเบิกจ่ายเงิน พตส.  
2. ค่าตอบแทนไม่ทําเวชปฏิบัติ  
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการ  
4. ค่าตอบแทน อสม.  
5. ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ 
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วง
นอก เวลาราชการ ฯลฯ 
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ประเภท นิยาม ตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรม 
4)ขัดแย้งกับ
เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน
ของรัฐ 

การที่ผู้ ร้อง เรียนหรือผู้ เสียหายของ
หน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานเกี่ยวกับ การกระทําการใดๆที่
มีผลก่อให้เกิดความ เสียหายอย่างอย่าง
หนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียน 

ปฏิบัติการใดที่ส่อไปในทางทุจริต 
ประพฤติ มิชอบ 

 
 

๒.5 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ  
         2.๕.1 ใช้ถ้อยคําหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย  

1) ช่ือ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน  
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน ว่ามีมูล 

ข้อเท็จจริง หรือช้ีช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่ สามารถ 
ดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได้  

4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)  
2.๕.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้าง ข่าว ที่

เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2.๕.3 เป็นเรื่องที่ผูร้้องเรยีน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ หน้าที่ 

ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
2.๕.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูล 

เพิ่มเติม ได้ในการดําเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล  
และเก็บ เป็นฐานข้อมูล  

2.๕.5 ไม่เป็นคําร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้  
1) คําร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐาน พยาน

แวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะทําการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ  วันที่ 
22 ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง  

2) คําร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี คํา
พิพากษาหรือคําสั่งที่สุดแล้ว  

3) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  
โดยตรง หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คาร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่  
ดําเนินการ หรือดําเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา  

4) คําร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน  
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่ 
เป็นเรื่องเฉพาะกรณี 
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บทที่ ๓ 
ประปฏบิัตงิาน 

 
3.1 ผังกระบวนการ 
3.1.1 กระบวนการเรื่องเรืองเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ช่ือกระบวนการ : การจัดการติดตามข้อร้องเรียนการทุจริตฯของศูนย์ปฏิบัติการต่อการทุจริต 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ : ความส าเร็จในการจัดท ารายงานผลการด าเนินการติดตามข้อร้องเรียน 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผู้รบัผดิชอบ 

ผู้ ร้ องส่ง เ รื่ องร้ อง เรี ยนการ ทุ จริ ตตาม
ช่องทางต่าง ๆ 

 5 - 10 นาที  

ศปท.ตรวจและจ าแนกเรื่องร้องเรียน
น าเสนอผู้อ านวยการ และแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หากพบว่าเรื่องเกี่ยวกับบุคลากร
ให้ส่งเรื่องไปที่งานการเจ้าหน้าที ่

 3 วัน 
 

 

งานการเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน 
ตรวจสอบและพิจารณาข้อร้องเรียน
เบื้องต้น 

 3 วัน  

ศปท.ตดิตามความก้าวหน้ากับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยมีก าหนดระยะเวลา ทุกวันที่ 
5 ของเดือน โดยการประสานเบื้องต้นให้
ส่งภายในวันทีก่ าหนด 

 ๗ วัน  

หน่วยงานที่ถูกต้องเรียนรายงานตาม
ขัน้ตอนปกตแิละสรุปรายงานส่ง ศปท.ทุก
วันที่ 5 ของเดือน และแจ้งผลการจัดการ
เรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน พร้อมทั้ง
ส าเนาให้ ศปท. ทราบ 

 -กรณีเรื่องปกติ
ทั่วไป15 วัน 
-กรณีเรื่องด่วน
หรือส าคัญที่
ส่งผลกระทบใน
วงกว้าง 60 วัน 

 

ศปท.ด าเนนิการวิเคราะห์สรุปผลการ
ด าเนินการเร่ืองเร้องเรียนการทุจริตและผล
ความคืบหน้าในภาพรวม 
-กรณี หากพบข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อ
ส่งสัยแจ้งหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนเพื่อขอ
ข้อมูลเพิ่มเติม 
-กรณี ข้อมูลครบถ้วน ศปท.ด าเนินการ
สรุปเสนอรายงานต่อไป 
ศปท.ด าเนนิการเสนอรายงานผู้บริหารทุก
วันที่ 10 ของเดือน 
 

 7 วัน  

ศปท.รับเร่ือง 

ตรวจสอบและจ าแนกเร่ืองร้องเรียน 

ส่งเร่ืองร้องเรียนใหห้น่วยงาน 
ท่ีเก ีย่วขอ้งพิจารณา 

ติดตามความกา้วหนา้การด าเนินการ 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียน 

หน่วยงานที่ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนสรุป 
รายงานแจง้ใหก้บั ศปท. 

ศปท.วิเคราะหส์รุปผลเร่ืองร้องเรียน 

ในภาพรวมของ คค.เสนอผูบ้ริหาร 
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3.1.2 ผังระยะเวลาในการดําเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกบัการทจุริตประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
                                                                                              10 นาที 
 
 
                                                                                                 3 วัน 
 
 
                                                                                                 3 วัน 
 
 
                                                                                                 7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     15 วัน                                                60 วัน 
 
 
 
 
 
                                                                               7 วัน 
 
 
 

รับเร่ืองร้องเรียน / ร้องทุกข ์

ลงทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน 

วิเคราะห์เร่ืองร้องเรียน 

เสนอขอ้มูล / ขอ้เท็จจริงกบัผูบ้งัคบับญัชาพจิารณา 

แจง้การด าเนินการขั้นตน้แก่ผูร้้องเรียน 

ด าเนินการสืบสวน /  
สอบสวนขอ้เท็จจริง 

ประเด็นการสอบสวนไม่ซบัซอ้น ประเด็นการสอบสวนซบัซอ้น 

ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

สรุปขอ้เท็จจริงและความเห็นเสนอ
ผูบ้งัคบับญัชา 

แจง้ผล 

ส้ินสุด 
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๓.2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

                       การดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องร้องเรียน
ไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ 

      ผู้ร้องเรียนยื่นเรือ่งผ่านทางศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุรติคอร์รัปชัน ให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อตา้นการ ทุจริตคอรร์ัปช๋ันดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้   

       (1) ศปท. รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตตามช่องทางต่ํางๆ  
      (2) ศปท. ตรวจสอบและจําแนกเรื่องร้องเรียนวํ่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดและดําเนินการ

จัดทําหนังสือ เสนอ  
       (3) หน่วยงานการเจา้หนา้ที่ตรวจสอบและส่งเรื่องให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 
        (4) หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนพิจารณาข้อร้องเรียน  

                  - กรณีไม่มีมูลให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนส่งเรื่องคืนตามลําดับ พร้อมแจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ 
                     - กรณีมีมูลให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนให้ดําเนินการตามข้ันตอน สําเนาแจ้งให้ศูนย์

ปฏิบัติการฯ ทราบภายใน 15 วัน  
         (5) หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนดําเนินการตามข้ันตอน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมกํารสอบ
ข้อเท็จจริง หากพบว่า มีความผิด เช่น ทางอาญา ทางวินัย ทางปกครอง ให้ดําเนินการตามขั้นตอน 
          (6) ศปท. ติดตามเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ 
        - กรณีเรื่องปกติทั่วไป ติดตามเรื่องภายใน 60 วันทําการและทุกๆ 30 วัน  
         - กรณีเรื่องด่วนหรือสําคัญติดตามเรื่องภายใน 30 วันทําการและทุกๆ 15 วัน 

            - กรณีเรื่องที่มีกําหนดระยะเวลา ติดตามเมื่อครบกําหนดเวลาและติดตามทุก 7 วัน 
          (7) หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนรายงานตามขั้นตอนปกติและให้สรุปรายงานส่งศูนย์ปฏิบัติการฯ 
ทุกวันที่ 5 ของเดือน 
         (8) หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนแจ้งผลการจัดการเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน พร้อมทั้งสํานํา
ให้ศปท. ทราบ 

        (9) ศปท. ดําเนินการวิเคราะห์สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและผลความ
คืบหน้า 

                      - กรณี หากพบข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อสงสัยแจ้งหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนเพื่อขอ
ข้อมูลเพิ่มเติม    

                    - กรณี ข้อมูลครบถ้วน ศูนย์ปฏิบัติการฯ ดําเนินกํารสรุปเสนอรายงานต่อไป  
        (10) ศปท. ดําเนินการเสนอรายงานผู้บริหารทุกวันที่ 10 ของเดือน  
 
3.3 ระบบติดตามและประเมินผล  
    ในการติดตามเรื่องร้องเรียนการทุจริต ศปท. จะดําเนินการประสานงานเบื้องต้นกับหน่วยงานที่ถูก 

ร้องเรียนให้ดําเนินการรายงานความคืบหนา้หรือผลข้อยุติ ภายในทุกวันที่ 5 ของเดือน และมีการเก็บรวบรวม 
การรายงานเรื่องรอ้งเรียนเป็นประจําทุกเดือน เพื่อจัดทําแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
การทุจริตฯ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 
 
 



  - ๑๓ - 

บทที่ ๔ 
กฎหมาย ระเบยีบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
   1. รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 59 บัญญัติให้บุคคลย่อมมสีิทธิเสนอเรื่องราวรอ้ง ทุกข์ 
และได้รับการแจ้งผลการพจิารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว  

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 
3. พระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ)  
4. พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546  
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘  
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิม่เติม  
8. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 (กรณี ลูกจ้างประจํา)  
9. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. 2544  
10. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (กรณีพนักงานราชการ)  
11. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทกุข์ พ.ศ. 2552  
12. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 (กรณี พนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข)  
13. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราว ร้องเรียน 
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระทําผิดวินัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



  - ๑๔ - 

บทที่ ๕ 
ภาคผนวก 

 
5.1 สญัลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทํา work flow 

 
สัญลกัษณ์ คาํอธบิาย 

 
 
 
 
 
 
 

จุดเร่ิมต้นและส้ินสุดของกระบวนการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมและการปฏบิัตงิาน 

 
 
 
 
 
 
 

การตดัสินใจ เช่น การพจิารณาให้ความเห็น การอนุมตั ิ 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

แสดงถึงความเช่ือมโยงของกจิกรรม และการ ปฏิบัตงิาน 

 
 
 

 



  - ๑๕ - 
5.2 แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
 

แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/รอ้งทกุข ์
โรงพยาบาลพิชัย 

............................................................................... 
 
                                                               เขียนท่ี........................................................... 
                                                               วันท่ี...........เดือน...............พ.ศ. .................... 
เรื่อง................................................................................. 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................อายุ..........ปี  
ท่ีอยู.่.................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
     ได้รับความเดือดร้อนเน่ืองจาก.................................................................................. 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
ดังน้ัน ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................. 
จึงใคร่ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์มายัง โรงพยาบาลพิชัย เพื่อให้ด าเนินการช่วยเหลือและแก้ไข 
ปัญหา ดังน้ี........................................................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ).................................................ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
                      (..............................................) 

หมายเลขโทรศัพท์............................................................... 
 

(ลงช่ือ)................................................ผู้รับเรื่อง/ร้องทุกข์ 
                        (..............................................) 



  - ๑๖ - 
 

5.3 เอกสาราอ้างอิง 
    คู่มือแนวทางการดําเนินงาน ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต (ศปท.)  

            ศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแหง่ชาติ (ศอตช.) 
            สํานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ 

 
 

5.4 จัดท าโดย 
          ศูนย์ปฏิบัติการรับเรือ่งร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลพิชัย 
          กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย 
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ผ่าน www.pichaihos.com 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลพิชยั  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดติถ์ 
วัน/เดือน/ปี    ๘    มีนาคม   ๒๕๖๔ 
หัวข้อ   ขออนุญาตเผยแพร่หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน รอ้งทกุข์ ด้านการให้บริการทั่วไป และ 
การทจุริตและประพฤติมิชอบ ข้ึนเว็บไซต์โรงพยาบาลพิชัย 
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
               หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ร้องทกุข์ ด้านการให้บริการทั่วไปและการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ, ผ่านกล่องรบัข้อร้องเรียนรอ้งทกุข์, ผ่านทางระบบหมายเลขโทรศัพท,์อินเตอร์เน็ต,ทาง
ไปรษณีย์,ผ่านเว็บไซต์ที่โรงพยาบาลพิชัยก าหนด 
หมายเหต ุ
        หลักฐานประกอบ EB ๑๐ 
  
Link ภายนอก    ๑ เว็บไซต์ของโรงพยาบาลพิชัย 
                           http://www.pichaihos.com/ 
 
                     
                       ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
     
 
                      ( นายอานนท์  ทองแย้ม )                                  ( นายณรงค์  พิมพา ) 
      ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     วันที่..๘...เดือน...มีนาคม...พ.ศ..๒๕๖๔...                วันที่.....๘......เดือน.....มีนาคม......พ.ศ...๒๕๖๔....  
      

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 
                                                     (นายสุวิน  บุญเสือ) 

ต าแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร.... 
                                      วันที่.....๘.....เดอืน......มีนาคม......พ.ศ...๒๕๖๔.... 

 
 
 

http://www.pichaihos.com/
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