
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. 0 5638 3562, 0 5638 3564  

ท่ี    นว  0033.3๐๑.1/พิเศษ     วันท่ี    28 ตุลาคม 2565   

เรื่อง  ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

  ตามท่ี ส านักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช) ได้ 
ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrityand Transparency Assessment : 
MOPH ITA) ให้หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียน ช่องทางการ ร้องเรียนและมีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว นั้น 

 ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุมัติให้น าคู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ดังกล่าวไปประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว www.klhos.go.th ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

 
  
                         (นางสาวมาริสา เขียวสด) 
              นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   
 
 
                                    อนุมัต ิ
 
 
    (นายวศิน ทองทรงกฤษณ์) 
       นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.klhos.go.th/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

ตามประกาศโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
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รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
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ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล 
 

ผู้รับรอง 
 
 

 

(นางสาวมาริสา เขียวสด) (นายวศิน ทองทรงกฤษณ์) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
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ค าน า 

 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ มีภารกิจหลักในการก ากับดูแล หน่วยงาน 

และหน่วยบริการในสังกัด เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยรวมด้านการส่งเสริมสุขภาพ การ
รักษาพยาบาล การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย จ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องอ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จึงมีภารกิจในการเป็นศูนย์ประสานงานแก้ไข้ปัญหา
ตามเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ในภาพรวม นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับกระบวนการและบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถในการจัดการเรื่องราวร้องเรียน และร้องทุกข์ ภายใต้หลักนิติธรรม ความเสมอภาค เพ่ือลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างมีคุณภาพ 

ในการนี้ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยวจึงได้รวบรวมเอกสาร องค์ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องราว
ร้องเรียนและร้องทุกข ์ วิเคราะห์ ก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการเรื่องราวร้องเรียน
และร้องทุกข ์ตามบริบทของพ้ืนที่และได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
และร้องทุกข์(Complaint Management) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการใน
การปฏิบัติงานต่อไป 

ทั้งนี้ คู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว ไม่อาจส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากไม่ได้รับการความอนุเคราะห์ใน
รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการและแนวทางในการจัดการเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์จากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จึงขอขอบพระคุณ ไว้ ณ ที่นี้ 

 
 
 
 

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
7   ธันวาคม  2565 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้ก าหนดทิศทาง วางกรอบการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วน
ราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 
2557-2560) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม จากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ กระทรวง
สาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต 

โรงพยาบาล มีบทบาทในด้านการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่ด าเนินการและ
ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในพ้ืนที่ ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมี
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ ให้
เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษาและการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพใน
พ้ืนที่ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย และยังมี
หนา้ที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 

ช่องทางที่ 1 ไปรษณีย ์
ช่องทางที่ 2 เว็บไซด์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ www.nswo.moph.go.th และ

เว็บไซด์ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว www.klhos.go.th 
ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางที่ 4 ศูนย์ด ารงธรรม ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 

ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และคู่มือ
ปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ที่ก าหนดว่า “เมื่อ
ส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการ
ด าเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 37” และ มาตรา 41 “ใน
กรณีที่ ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความ
ยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น 
จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป...” ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 
2552 และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 



1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้บุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการ

ด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือเป็นหลักฐานและแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ 
ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน 

4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
2.1 หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



2.2 ขอบเขต 
ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด าเนินงานตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้ง

เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  โดยผ่าน
ช่องทาง 4 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

ช่องทางที่ 1 ไปรษณีย ์
ช่องทางที่2 เว็บไซด์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ www.nswo.moph.go.th และ

เว็บไซด์ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว www.klhos.go.th 
ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางที่ 4 ศูนย์ด ารงธรรม ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 

 
2.3 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

2.3.1 ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตร

สนเท่ห์/ขอความเป็นธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ในพ้ืนที่อ าเภอเก้าเลี้ยว 
2) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 
3) ประมวลประเด็นปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอความเป็น

ธรรม/ขอความอนุเคราะห์ 
4) ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้นที่ และแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 
5) จัดท าระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และพัฒนาเครือข่าย เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา 
6) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ให้ถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย เพ่ือ

เอ้ืออ านวยต่อผู้บริหารในการเรียกใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในระดับนโยบาย 
7) สรุป/วิเคราะห์ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวม

ของ อ าเภอเก้าเลี้ยว เสนอส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2.3.2 หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 

ด าเนินการแก้ไขและตอบข้อร้องเรียนตามข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ที่ได้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านช่องทางที่ก าหนด 
 
2.4  ค าจ ากัดความ 

 ส่วนราชการ  หมายถึง  ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม และหน่วยงานอืน่ของรัฐที่อยู่ในก ากับของราชการ ฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐวิสาหกิจ 

 ผู้บริหาร  หมายถึง  ผู้ที่มีอ านาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้เรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการแก้ไขและ/หรือเป็นที่ยุติ ตลอดจนการพิจารณาพัฒนา
ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  



 เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อน หรือความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงลูกจ้าง หรือพนักงานของรัฐ ที่ปฏิบัติงานในสังกัด โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว หรือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
และจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ฯลฯ 

 การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพ่ือด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ได้ก าหนดไว้ในขอบเขตแล้ว 

 การร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ได้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระท าความผิด
ทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้ก าหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัย และ
ได้ก าหนดโทษไว้ ทั้งนี้อาจเป็นทั้งเรื่องเก่ียวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว 

 ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
มีสิทธิเสนอค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้ 

 หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  
 หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ

จัดการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นๆ ประกอบด้วยโรงพยาบาลเก้า
เลี้ยว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงานภายนอกที่มีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเข้ามาผ่านช่องทางที่
ก าหนดไว้ในขอบเขตแล้ว  

 การด าเนินการ  หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตั้งแต่ต้นจนถึงการ
ได้รับการแก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน 

 
2.5  ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
1) การบริหารจัดการ การที่ส่วนราชการด าเนินการด้าน

บริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส 
และเป็นธรรม โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์และผลเสียทางสังคม 
ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการ และ
ประโยชน์ระยะยาวของราชการที่
จะได้รับประกอบกัน 

1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณ
ร้องเรียนโดยกล่าวหาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีพฤติกรรมส่อในทางไม่สุจริต
หลายประการ 
2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดย
กล่าวหา 
ว่าผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมีพฤติกรรม
ส่อในทางไม่โปร่งใสหลายประการ และหรือมี
พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต 
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดยกล่าว 
หาว่าผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ
เกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเลื่อนต าแหน่ง การ
พิจารณาความดีความชอบ และการแต่งตั้ง
โยกย้าย ไม่ชอบธรรม ฯลฯ 

 



 
 
ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 

2) วินัยข้าราชการ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์
ขึ้นมาเป็นกรอบควบคุมให้
ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ และ
ก าหนดแบบแผนความประพฤติ
ของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการ
ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย
ก าหนดให้ข้าราชการวางตัวให้
เหมาะสมตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วย
วินัยข้าราชการตามที่กฎหมายก าหนด ฯลฯ 

3) การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 

การเบิกเงนิค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มี
เจตนารมณ์เพ่ือการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วง
นอกเวลาราชการ และเจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือ
ต่างหน่วยบริการทั้งในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการ ไปในทางมิ
ชอบหรือมีการทุจริต 

1. การเบิกจ่ายเงิน พตส. 
2. ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติ 
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
4. ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน
ในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ ฯลฯ 

4) ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่/
หน่วยงานของรัฐ 

การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของ
หน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานเกี่ยวกับการกระท าการ
ใดๆ ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างใด อย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียน
หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ปฏิบัติการใดท่ีส่อไปในทางทุจริต 
ประพฤติมิชอบ 

5) การมีพฤติกรรมที่เข้า 
ข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ
ใดๆ ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมี
ส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการ
ด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองหรือพวกพ้อง ท าให้มีการใช้
อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต
ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ภาครัฐ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือประโยชน์ของ
ตนเองหรือบุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม 



2.6 หลักเกณฑ์ในการรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.6.1. ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
 1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน 
 2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล 

ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

 4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
2.6.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว ที่

เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2.6.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่

ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
2.6.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติม

ได้ในการด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บเป็น
ฐานข้อมูล 

2.6.5 ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้  
 1) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยานแวดล้อม

ชัดเจนและเพียงพอที่จะท าการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะ เรื่อง 

 2) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค า
พิพากษา หรือค าสั่งที่สุดแล้ว 

 3) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ ด าเนินการ 
หรือด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 

 4) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา ว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่ เป็น
เรื่องเฉพาะกรณ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3.1 ผังกระบวนการ 
3.1.1 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 

 
 

2 นาที เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนยฯ์ 

2  
 

 

2 นาที 
 

เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนยฯ์ 

3  
 
 

 

30 นาที เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย ์

4.  
 
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย ์

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

30 นาที เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย ์

 

 

 

(1) ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลเกา้เล้ียว รับ
เร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

ตามช่องทางที่ก าหนด 

(4) หัวหน้าศูนย์ฯ 
พิจารณา 

(3) คัดแยก/วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ รายงานหัวหน้าศูนย์ฯ (ผอ.รพ.) 

ไม่ลงนาม 

ลงนาม ลงนาม 

(5.1) ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

(5.2) แจ้งผู้ร้องทุกข์/
ร้องเรียน (ที่มีช่ือ/ที่

อยู่/หน่วยงานชัดเจน) 
กรณไีม่ระบุชื่อ แต่
ร้องเรียนผ่านระบบ
ทางเว็บไซดส์ามารถ
ตรวจสอบสถานะได ้

ก 

(2) ลงทะเบียนในระบบสารบรรณ 



 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

 
 

  

6 
 
 
 

 
 

 

7 – 15 วัน 
 

เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย ์

7  
 
 

 

1 วัน เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย ์

8  
 
 

1 วัน เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนยฯ์ 

9  
 
 

30 นาที เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนยฯ์ 

10 
 
 
 

 1 วัน/30  
วัน 

เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนยฯ์ 

11 
 
 
 

 1 วัน เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนยฯ์ 

 

 

 

 

 

 

(6.1) รับรายงานผลการด าเนินงาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(7) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก 

(6.2) ติดตามความก้าวหนา้ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(8) เสนอหัวหน้าศูนย์ฯ 

(9) จัดเก็บข้อมูลในแฟ้มเอกสาร 

(10) จัดท ารายงานสรุปผลการ
วิเคราะหเ์สนอผู้บริหาร (รายเดือน/ปี) 

(11) รพ.เก้าเลี้ยว เก็บเรื่อง 



3.1.2 ขอบเขต 
(1) เริ่มจากโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ร้องเรียนโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
ช่องทางที่ 1 ไปรษณีย ์
ช่องทางที่2 เว็บไซด์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ www.nswo.moph.go.th และ

เว็บไซด์ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว www.klhos.go.th 
ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางที่ 4 ศูนย์ด ารงธรรม ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 

3.1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 
ช่องทางที่ 1 ไปรษณีย ์
ช่องทางที่2 เว็บไซด์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ www.nswo.moph.go.th และ

เว็บไซด์ของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว www.klhos.go.th 
ช่องทางที่ 3 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
ช่องทางที่ 4 ศูนย์ด ารงธรรม ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 
(2) เจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณ 
(3) เจ้าหน้าที่ คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
(4) เจ้าหน้าที่ สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาลงนามไปยัง

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ หากไม่พิจารณาลงนาม ด าเนินการตามข้อสั่งการต่อไป 
(5) ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
  (5.1) จัดส่งเรื่องร้องเรียน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  
  (5.2) แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้น

ภายใน 15 วัน (กรณีไม่ระบุชื่อ ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ หรือศูนย์ด ารงธรรม) สามารถตรวจสอบสถานะ การ
ด าเนินการ ของเรื่องได้โดยการใช้รหัสผ่าน และ/หรือเลขประจ าตัวบัตรประชาชน 13 หลักของผู้ร้องที่จะ
ปรากฏหลังจากท่ีด าเนินการร้องเรียนผ่านระบบแล้ว 

(6) ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
  (6.1) รับรายาน และติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
(7) ผู้รับผิดชอบ สรุปรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  
(8) ผู้รับผิดชอบ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน (ผอ.รพ.) 
(9) ผู้รับผิดชอบ จัดเก็บข้อมูล 
(10) ผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์ จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/ปี) 
(11) ผู้รับผิดชอบ จัดเก็บเรื่อง 
 

 

 



บทท่ี 4 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 
4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 59 บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ 
และได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว 

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ) 
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 
5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
6. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
8. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
9. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 (กรณีลูกจ้างประจ า) 
10. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
11. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (กรณีพนักงานราชการ) 
12. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
13. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 (กรณีพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข) 
14. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218                                 

                                     ร้                         และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย 

 
4.2 ระบบการติดตามและประเมินผล 

4.2.1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่ได้รับการด าเนินการภายใน 15 วันท าการ 
4.2.2 ระดับความส าเร็จของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับการติดตามผลการด าเนินงานในการ

แก้ไขปัญหา 
4.2.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 
ภาคผนวก 

 
5.1 ตัวย่างแบบเอกสารค าร้อง 

- แบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้วยตนเอง)     
- แบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (โทรศัพท์) 
- แบบแจ้งตอบรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- แบบแจ้งผลการด าเนินการตอบรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบค าร้องเรียน 1 
แบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้วยตนเอง) 

ศูนย์รับและจัดการเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

เขียนที…่…………………………………………………….. 

วันท่ี……….เดือน……..…….…………พ.ศ. ………….. 

 

เรื่อง……………………………………………………………………………. 

เรียน…………………………………………………………………………… 
 

ข้าพเจ้า ………………………………………..……………….อายุ ……….…ปี อยู่บ้านเลขท่ี………..……….….หมู่ที…่……..… 
ต าบล……………………………………..อ าเภอ…………………………….จังหวัด…………………….…………….โทรศัพท…์……………….……….. 
อาชีพ……………………………………..ต าแหน่ง…………………………….……………ถือบัตร…………………….…….เลขท่ี……………………….. 
ออกโดย……………………………………………….วันออกบัตร…………………………..……….วันหมดอาย…ุ………………………………………. 
มีความประสงค์ของร้องเรยีน/ร้องทุกข์ กรณีไดร้ับความเดือนร้อน เนื่องจาก…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือ หรือแก้ไขปญัหา ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี)  ได้แก่ 
1)…………………………………………………………………………………………………………..…… จ านวน…………………ชุด 
2)……………………………………………………………………………………………………………… จ านวน…………………ชุด 
3)………………………………………………………………………………………………………….…… จ านวน…………………ชุด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ)……………………………………………….. 

(……….……………………………………) 
ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข ์
 
 

(ลงช่ือ)……………………………………………..……ผูร้ับค าร้อง 

 (…………………………………………………) 

ต าแหน่ง…………………………………………………. 

  



แบบค าร้องเรียน 2 
แบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (โทรศัพท์) 

ศูนย์รับและจัดการเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
 

เขียนที…่…………………………………………………….. 

วันท่ี……….เดือน……..…….…………พ.ศ. ………….. 

 

เรื่อง……………………………………………………………………………. 

เรียน…………………………………………………………………………… 
 

ข้าพเจ้า ………………………………………..……………….อายุ ……….…ปี อยู่บ้านเลขท่ี………..……….….หมู่ที…่……..… 
ต าบล……………………………………..อ าเภอ…………………………….จังหวัด…………………….…………….โทรศัพท…์……………….……….. 
อาชีพ……………………………………..ต าแหน่ง…………………………….……………ถือบัตร…………………….…….เลขท่ี……………………….. 
ออกโดย……………………………………………….วันออกบัตร…………………………..……….วันหมดอาย…ุ………………………………………. 
มีความประสงค์ของร้องเรยีน/ร้องทุกข์ กรณีไดร้ับความเดือนร้อน เนื่องจาก…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือ หรือแก้ไขปญัหา ดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี)  ได้แก่ 
1)…………………………………………………………………………………………………………..…… จ านวน…………………ชุด 
2)……………………………………………………………………………………………………………… จ านวน…………………ชุด 
3)………………………………………………………………………………………………………….…… จ านวน…………………ชุด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………………..เจ้าหน้าท่ีผูร้ับค าร้อง 

(……….………………………….………………) 

ต าแหน่ง……………………………..………………………………. 

วันท่ี…………..เดือน…………………………….พ.ศ. ……………. 

เวลา……………………………….……………………………………… 

  
 

 



 
 

 
ที่ …….(เรื่องร้องเรียน)…/……………….  โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

๒๙๖/๔ หมู่ ๑ ต าบลเก้าเลี้ยว  
อ.เก้าเลี้ยว  จ.นครสวรรค์ 60230 

 
วันท่ี……………….............………… 

 

เรื่อง ตอบรับการับเรื่องร้องเรยีน/แจ้งเบาะแสดา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ  กรณี……………………………………………… 

เรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

อ้างถึง  หนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจรติและประพฤติมชิอบ เรื่อง……………………………………………………………………… 

ตามที่ท่านได้ยื่นค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับและจัดการเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว   
เรื่อง……………………………………………………………………………………….………………………………… 
โดยทาง (  ) หนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์   (  ) ด้วยตนเอง   (  ) ทางโทรศัพท์   (  ) อื่นๆ…………………………  
ลงวันที…่……………………………………………………เกี่ยวกับเรื่อง…………………………………………………………….…………..………. 
…………………………………………………………………………………………………นั้น 

โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากท่านไว้แล้ว ตามทะเบียนรับ เรื่อง  เลขรับ
ที…่……..……………..ลงวันที่………………………………………………………….และ…………………………… 
………………………………………………………………………………….ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า 

(  )  เป็นเรื่ องที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ของ………………………………………………………และได้มอบหมายให้  
……………………………………………………………………..เป็นหน่วยตรวจสอบและด าเนินการ 

(  )  เป็นเรื่องที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ของ………………………………………………………และได้จัดส่งเรื่ องให้  
…………………………………………………………..ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่อไปแล้ว ทั้งนี้ท่านสามารถ
ติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง 

(   )  เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ มี ก ฎ ห ม า ย บั ญ ญั ติ ขั้ น ต อ น แ ล ะ วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ ไ ว้ เ ป็ น เ ฉ พ า ะ แ ล้ ว ต า ม
กฎหมาย……………………………………………………………………………………..จึงขอให้ท่านด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายนั้น
บัญญัติไว้ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ   
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 

 
ศูนย์ศูนย์รับและจัดการเรื่องร้องเรียนฯ  
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
โทร. 0 56๓๘ ๓๕๖๒ 
 

 

 

-ตัวอย่าง- 
แบบแจ้งตอบรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แบบข้อร้องเรียน 3 



 
 

 
ที่ …….(เรื่องร้องเรียน)…/……………….  โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

๒๙๖/๔ หมู่ ๑ ต าบลเก้าเลี้ยว  
อ.เก้าเลี้ยว  จ.นครสวรรค์ 60230 

 
วันท่ี…………............................ 

 

เรื่อง แจ้งผลการด าเนินการมเีรื่องร้องเรยีน/แจ้งเบาะแสดา้นการทุจริตและประพฤตมิิชอบ กรณี…………………………………… 

เรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

อ้างถึง  หนังสือ…………………………………………………………………  ลงวันที่ …………………….……….…………………………….. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  3. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ตามที…่……………………………………………….………..(ศูนย์เรื่องร้องเรียนฯ) ได้แจ้งตอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จาก
ท่าน ตามที่ท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว   ได้รับผลการด าเนินการจากส่วนราชการ /หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามประเด็นท่ีท่านได้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้วปรากฏข้อเท็จจริง โดยสรุปว่า……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

………………………………………………………………………ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ   
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 

 
ศูนย์รับและจัดการเรื่องร้องเรียนฯ 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
โทร. 0 56๓๘ ๓๕๖๒ 
 

 

 

-ตัวอย่าง- 
แบบแจ้งผลการด าเนินการตอบรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

แบบข้อร้องเรียน 4 


