
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
 

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ 
 
 
 

จัดท าโดย 
 
 
 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรยีนโรงพยาบาลแม่ทา 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ค าน า 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) 

ของโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้างจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลแม่ทาทั้งในเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุข แก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชน ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สม่ าเสมอ ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้
ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจา
เป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลแม่ทา 
 
 
 

-๑- 

บทที ่1 
บทน า 

๑. หลักการและเหตุผล  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้

ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงาน เกินความจ าเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ  
โรงพยาบาลแม่ทาจึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาล
แม่ทา เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน  
๒. วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ  

๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราวร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
    ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของ โรงพยาบาลแม่ทามีขั้นตอน/กระบวนการ และ
แนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

๓. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
๔. เพ่ือเผยแพร่ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงพยาบาลแม่ทาทราบกระบวนการ  
๕. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่

ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ  
๓. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลแม่ทา 



ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การ
จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้ จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์ในการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของ
ประชาชน  
 
๔. ขอบเขต  กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
๔.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ  
๔.๒ ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ  
๔.๓ แยกประเภทงานร้องเรียน เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับหัวหน้าพัสดุ เพ่ือเสนอเรื่องให้กับ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นพิจารณาความเห็น  
- กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ ข้อมูลกับผู้ขอรับ
บริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ  
-กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลแม่ทา 

จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะด าเนินการรับ

เรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป ภายใน 

๑-๒ วัน  

- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อกลับหรือ

สามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน  ๑๕

วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลแม่ทา 

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕3-๙๗๖๖๐๐ ต่อ ๑๓๙ 

๕. สถานที่ตั้ง  
ตั้งอยู่ ณ ทีโ่รงพยาบาลแม่ทา เลขท่ี238หมู่8ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล าพูน ๕๑๑๔๐ 
๖. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
เป็นศนูย์กลางในการรับเร่ืองราวร้องทกุข์ และให้บริการข้อมลูขา่วสาร ให้คาปรึกษารับเร่ืองปัญหาความ

ต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 

๗.ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

  เปิดให้บริการวันจันทร์  ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา   

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

บทที ่2 



ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน 
ค าจ ากัดความ 

ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป ผู้รับบริการ ประกอบด้วย 
หน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน/หรือบุคคล/นิติบุคคล  
หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึงองค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงาน ในกากับของรัฐและหน่วยงาน
อ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราวและผู้ปฏิบัติงานประเภท
อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้
ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการ
ด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านอ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล  
ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลโพธิ์ประทับ
ช้างผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวตัถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ
ชมเชย/การร้องขอข้อมูล  
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง 
ร้องเรียนทางโทรศัพท์/เว็บไซต์  
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน ข้อร้องเรียน แบ่งเป็นประเภท 2 
ประเภทคือ เช่น ข้อร้องเรียนทั่วไป ,การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น  
ค าร้องเรียน หมายถึง ค าหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือ
ระบบการรับค าร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยส าคัญที่
เชื่อถือได้  
การด าเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ มาเพ่ือ
ทราบ หรือพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่  
การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการที่ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่ได้รับให้

ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการด าเนินงาน 

ช่องทางการร้องเรียน  

๑. ร้องเรียนด้วยตนเองที่โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้างยื่นโดยตรง (จดหมาย/เอกสาร) 
๒. ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความความคิดเห็น(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๓. ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  



๔.  โทรศัพท์/โทรสาร )๐๕3-๙๗๖๖๐๐ ต่อ ๑๓๙ 
๕. ร้องเรียนทาง Face Book 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่๓ 
แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทจุริตและประพฤตมิิชอบ 

 

 

 

 

 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 

๔. ร้องเรียนทาง Facebook 

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผ่านช่องทางต่างๆ 

พิจารณาแยกเรื่องที่ร้องเรียน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่๔ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
๑. จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  
๓. แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งโรงพยาบาลแม่ทาทราบ เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน  
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางตา่งๆ  

เรื่องสอบถามข้อมูล 

ทีมไกล่เกลี่ยวิเคราะห์ข้อมูลพิจารณา/ไกล่
เกลี่ย/แจ้งผล 

๕. ตู้/กล่องรับความความคิดเห็น
(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 

เรื่องร้องเรียน 
 

เรื่องร้องทุกข์ 

ยุติไม่ได้ 

หน่วยที่เก่ียวข้องหาข้อมูล/ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง/พร้อมทั้งไกล่เกลี่ยเบื้องต้น 

ยุติได้ 

สรุปผลและรายงานผู้บริหาร 



ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนท่ีเข้ามายงัหนว่ยงานจากช่องทางตา่งๆ โดยมีข้อปฏิบตัิ

ตามท่ีก าหนด ดงันี ้

ช่องทาง ความถี่ใน
การ 
ตรวจสอบ
ช่องทาง  

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องเรียนเพื่อ 
ประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง 
โรงพยาบาลแม่ทา 

ทุกครั้งที่มี 
ผู้ร้องเรียน 

ภายใน  ๑- ๒ วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์/
โทรสาร 

ทุกวัน ภายใน  ๑- ๒ วันท าการ  

ร้องเรียนผ่าเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน  ๑- ๒ วันท าการ  
ร้องเรียนทาง Face Book ทุกวัน ภายใน  ๑- ๒ วันท าการ  

 

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการแจ้งผู้ร้องเรียน / 

ร้องทุกข์ทราบ 

๑  กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร  ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 

๒  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  เช่น 

ไฟฟ้าสาธารณะดับ  การจัดการขยะมูลฝอย  ตัดต้นไม้  กลิ่นเหม็นรบกวน  เป็นต้น  จัดท าบันทึกข้อความ

เสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๓  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่ ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ให้ด าเนินการประสาน

หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง  ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

๔  ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน  เช่น  กรณี  ผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความไม่

โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยัง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  ต่อไป 

 

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 



  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน  ๕  วันท าการ  เพ่ือ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ต่อไป 

การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

  ๑.  ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ให้

ผู้บริหารทราบทุกเดือน 

  ๒.  ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  เพ่ือน ามาวิเคราะห์การ

จัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของหน่วยงาน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข  

ปรับปรุง  พัฒนา  องค์กร  ต่อไป 

มาตรฐานงาน 

  การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ  ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ด าเนินการ

ตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  ให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  วัน  ท าการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 

 

แบบค าร้องเรียน ๑  
แบบค าร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (ด้วยตนเอง) 

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลแม่ทา 
วันที่............ เดือน…………….................... พ.ศ. …………......  
เรื่อง ............................................................................................................................. ..................  
เรียนผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
ข้าพเจ้า............................................... อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขท่ี.................... หมู่ที่.........................  
ต าบล.................................... อ าเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท์........................  
อาชีพ.................................................................ต าแหน่ง.....................................................................................  
ถือบัตร........................................................................เลขที่................................................................................  
ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ.................................  
มีความประสงค์ขอร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือให้โรงพยาบาลแม่ทาพิจารณาด าเนินการ
ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาใน
เรื่อง……….......................................................................................................................... ......  
............................................................................. .................................................................................................  
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ตามข้างต้นเป็นจริง และยินดีรับผิดชอบทั้ง 
ทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  (ถ้ามี) ได้แก่  
๑) ................................................................................................... จานวน............ชุด  
๒) .................................................................................................. จานวน............ชุด  
๓) ................................................................................................... จานวน............ชุด  



๔) ................................................................................................... จานวน............ชุด  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ) ................................................ 
(…............................................) 

ผู้ ร้องทกุข์/ร้องเรียน 

แบบค าร้องเรียน ๒ 
แบบค ำร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  (โทรศัพท์) 

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลแม่ทา 

วันท่ี............ เดือน…………….................... พ.ศ. …………......  
เรื่อง ...............................................................................................................................................  
เรียนผู้อ านวยการโรงพยาบาลแมท่า 
ข้าพเจ้า............................................... อาย.ุ.............ปี อยู่บ้านเลขที.่................... หมู่ที.่........................  
ต าบล.................................... อ าเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท.์.......................  
อาชีพ.................................................................ต าแหน่ง.....................................................................................  
มีความประสงค์ขอร้องเรียนทุจริตและประพฤติมชิอบ  เพื่อให้โรงพยาบาลโพธ์ิประทับช้างพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาในเรื่อง………................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................
................................................  ..................................................................................................  
เป็นพยานหลักฐานประกอบ  

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องการทุจริตและประพฤติมชิอบ  ตามข้างต้นเป็นจริง และ จนท.ได้แจง้ให้ข้าพเจ้า
ทราบแล้วว่าหากเป็นค าร้องที่ไม่สจุริตอาจต้องรับผดิตามกฎหมายได้ 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการต่อไป  

 
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงช่ือ) ................................................จนท.ผู้รับเรื่อง 

(…............................................) 
วันท่ี   เดือน   พ.ศ.  



เวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอบข้อร้องเรียน ๑ 

แบบแจ้งการรับเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤตมิิชอบ   

 
ที…่……./        ที่โรงพยาบาลแม่ทา 

๒๓๘หมู่ ๘ต าบลทาสบเส้า 

อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 

วันท่ี   เดือน     พ.ศ.  
เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียน  
เรียน ……………………………………………… 
ตามที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผา่นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลแม่ทาโดยทาง  
( ) หนังสือร้องเรยีนทางไปรษณีย ์( ) ด้วยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท ์( ) อื่นๆ  
ลงวันท่ี ……………………. เกี่ยวกับเรื่อง…………………………………      นั้น  
โรงพยาบาลแม่ทาได้ลงทะเบยีนรบัเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว ตามทะเบียนรับเรื่อง  
เลขรับที ่………………………………… ลงวันท่ี ………………………………………………….. 
และโรงพยาบาลแม่ทาได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า  
( ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่ทาและได้มอบหมาย ให้…………………………. เป็นหน่วยตรวจสอบและ
ด าเนินการ  
( ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่ทางและได้จดัส่งเรื่อง ให…้……………………………… ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมี
อ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไปแล้วทั้งนี ้ท่านสามารถตดิต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงาน
ดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง  



( ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบญัญตัิขัน้ตอนและวิธีการปฏิบัตไิว้เป็นการเฉพาะแล้ว ตามกฎหมาย จึงขอให้ท่านด าเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัตไิว้ต่อไป  

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ  
 
 
 
 
ขอแสดงความนับถือ  

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลแม่ทา 

โทร/โทรสาร ๐๕๓-๙๗๖๐๐๐-๑๓๘ 

ตอบข้อร้องเรียน ๒ 

แบบแจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

                                                                                                     ที่โรงพยาบาลแม่ทา 

๒๓๘หมู่ ๘ต าบลทาสบเส้า 

อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 

ที…่……………..         

                                        วันท่ี   เดือน      พ.ศ. 
 

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  
เรียน ……………………………………………………….. 
ตามที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผา่นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลแม่ทาโดยทาง  
( ) หนังสือร้องเรยีนทางไปรษณีย ์( ) ด้วยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท ์( ) อื่นๆ  
โรงพยาบาลแม่ทาได้ลงทะเบยีนรบัเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว ตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรบั
ที…่…………………………………………….. ลงวันท่ี ………………………………………….. 
โรงพยาบาลแม่ทาได้ลงทะเบยีนรบัเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว ตามทะเบียนรับเรื่อง 



ลงวันท่ี …………………………….เกี่ยวกับเรื่อง …………………………………………………..นั้น 

และโรงพยาบาลแม่ทาได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า  
( ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา และได้มอบหมาย  
ให…้………………………………………… เป็นหน่วยตรวจสอบและด าเนนิการ 

( ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่ทาและได้จัดส่งเรื่อง  
ให…้………………………………………… เป็นหน่วยตรวจสอบและด าเนนิการซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ

ต่อไปแล้วทั้งนี ้ท่านสามารถตดิต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง 

( ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบญัญตัิขัน้ตอนและวิธีการปฏิบัตไิว้เป็นการเฉพาะแล้ว ตามกฎหมาย จึงขอให้ท่านด าเนินการตาม

ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัตไิว้ต่อไป 

    จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 

       ขอแสดงความนับถือ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ที…่………………………………………… 

เรื่อง ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 

………………………………………………………………………………………….. 

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง 
การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด โดยให้โรงพยาบาลแม่ทาจัดตั้ง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เพ่ือเป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้
ค าปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน  

โรงพยาบาลแม่ทาได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ของ
โรงพยาบาลแม่ทา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน
ทุจริตและการประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลแม่ทาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงาน
ดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันที่   ๒   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

      (  นายสันติ วงศ์ฝั้น  ) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

 

 

 

 

 

 


