
 



 

ค ำน ำ 
    ด้วย กลุ่มงานบริหารท่ัวไป (งานนิติการ) มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบ         
การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของ
ส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 1       
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการ
ป้องกันและปราบการทุจริตคอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วม
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  
คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าท่ีส าคัญในการประสาน ติดตาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของ
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ช่องทางประกอบด้วย 1. ร้องเรียนด้วยตนเอง  2. Facebook โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือ/โทรศัพท์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
จัดการเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ต้ังอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work 
Instruction) ของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ให้สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีจะ
น าไปเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมี
คุณภาพต่อไป 

 

 

 

      โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
              มีนาคม 2565 

 

 

 

 

 

 



สำรบญั 
หน้ำ 

ค ำน ำ 

สำรบัญ 

บทน ำ            1 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์        4 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  5 

ตัวอย่างแบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง)       6 

ระบบการตอบสนองรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 15 วัน 7
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทน ำ 
 หลักกำรและเหตุผล 

  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป (งานนิติการ) มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการก าหนดทิศทางวางกรอบการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วน
ราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2561 
– 2564) และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข         
( พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ 
กระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปรามและสร้างเครือข่าย) ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต โดยร่วมก าหนดเป้าหมาย การพัฒนา น ากลยุทธ์การ
ป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนโครงการท่ีวางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ 
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการท่ีดี มีความพึงพอใจ เช่ือมั่น และ
ศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารสุข น าสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
(CPI : Corruption Perception Index) 

  นอกจากนี้ ยังมีหน้าท่ีส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน
ของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ช่องทางประกอบด้วย 1. ร้องเรียนด้วยตนเอง  2. Facebook โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือ/โทรศัพท์ และในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ด าเนินการตาม
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ และคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ท่ี
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 
ท่ีก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการ
ด้วยกันเกี่ยวกับงานท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการนั้นท่ีจะต้องตอบ
ค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในก าหนดเวลาท่ีก าหนดไว้มาตรา 37” และ 
มาตรา 41 “ในกรณีท่ีส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ 
อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าท่ีของส่วน
ราชการนั้นจะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป...” ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ พ.ศ. 2552  และค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ.
2557 ต้ังอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมภิบาล (Good Governance) 

  ซึ่งอ านาจหน้าท่ีในเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการปฏิบัติหน้าท่ีหรือ
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ เป็นเรื่องท่ีโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
จ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้แนวทางการด าเนินงานเป็นไป           
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ในทิศทางเดียวกันและเกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส            
ท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่น ตอบสนองความ 

ต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้ระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ คือ การป้องกัน การส่งเสริม การรักษา 
และการฟื้นฟู บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  (Good Governance) อย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

   1. เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานให้เกิดเป็นธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส          
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2. ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนท่ีสอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

   3. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือ
ผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่  รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุง
กระบวนการในการปฏิบัติงาน 
 

บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

    มีบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการ
ขับเคล่ือนนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร  

   1. เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง 

   2. ประสาน เร่งรัดและก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

   3. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี   
โดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ 

   4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ  

   5. ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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   6. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

   7. ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

   

แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
 ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี 

๑. ช่องทางร้องเรียน 

- ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง 

- ไปรษณีย์และบัตรสนเท่ห์ 

- ทางโทรศัพท์ 

- ช่องทางออนไลน์หรือส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook 

 ๒. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี 

  ขั้นตอนที่ ๑  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อท่ี ๑ 

  ขั้นตอนที่ ๒ ด าเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ขั้นตอนที่ ๓ สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิจารณาลงนาม 

  ขั้นตอนที่ ๔ ส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ หรือเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการ/
คณะท างาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

  ขั้นตอนที่ ๕ แจ้งผู้ร้องเรียน ( กรณีมีช่ือ / ท่ีอยู่ / หน่วยงานชัดเจน ) ทราบเบ้ืองต้นภายใน 
15 วัน 

  ขั้นตอนที่ ๖ ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการ
ด าเนินงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

  ขั้นตอนที่ ๗ ด าเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและ        
สรุปวิเคราะห์ 

  ขั้นตอนที่ ๘ จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่อง
เป็นข้อมูลของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
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แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤตมิชิอบ 

กระบวนกำรจดักำรเรื่องร้องเรยีน/ร้องทกุข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตู้ไปรษณีย์ , บัตรสนเท่ห์  

ทางโทรศัพท์ 

ส่ือสังคมออนไลน์ 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

ร้องเรียนด้วยตนเอง 

ลงทะเบียนรับ/ประสาน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้อง ไม่ยุติ แจ้งเรื่องผู้ร้อง 

ด าเนินการตามระเบียบ 

สอบข้อเท็จจริงสรุปผลข้อร้องเรียน 

รายงานผลผู้ร้อง 
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กำรรบัและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
       ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ี 
เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
 

ช่องทำง 
ควำมถ่ีในกำร

ตรวจสอบช่องทำง 
ระยะเวลำด ำเนิน 

หมำยเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ตรวจสอบทุกครั้ง 15 วันท าการ   
ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ ตรวจสอบทุกครั้ง 15 วันท าการ   
ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์และบัตรสนเท่ห์ ทุกวัน 15 วันท าการ   
ร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์หรือส่ือสังคมออนไลน์  ทุกวัน 15 วันท าการ   

 

กำรร้องเรียน/แจ้งเบำะแส  

1) ตู้ไปรษณีย์ (โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 237 ถนนพิทักษ์ชาติ ต าบลประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000) 

- หนังสือร้องเรียน (ลงช่ือผู้ร้องเรียน)  

- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงช่ือไม่ร้องเรียน)  

2) หมายเลขโทรศัพท์ 032 – 601 060 – 4 ต่อ 2073  

3) ส่ือสังคมออนไลน์   

  

หลักเกณฑ์ในกำรรบัเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤตมิิชอบ  

  1) ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 

2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  

3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของร้องเรื่องร้องเรยีน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามี มูล 
ข้อเท็จจริง หรือช้ีช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงาน  จัดแจ้งเพียงพอท่ี 
สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้  

4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) –ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
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ตัวอย่ำงแบบค ำร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง)  

  ท่ีท าการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

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

เรื่อง ………………………………………………………….  

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  

  ข้าพเจ้า .................................................................... อายุ ............. ปี อยู่บ้านเลขท่ี ............... 
หมู่ท่ี ............... ต าบล ...................................... อ าเภอ .........................................จังหวัด ..................................               
โทรศัพท์ ............................................... อาชีพ ............................................. ต าแหน่ง .......................................  
เลขท่ีบัตรประชาชน ..........................................ออกโดย ................................  วันออกบัตร ..............................
บัตรหมดอายุ ................................................. มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการ ต่อต้านการทุจริต 
เพื่อให้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์พิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและ แก้ไขปัญหาในเรื่อง 
............................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................……......................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

   ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้น        
เป็นความจริง ทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ามี) ได้แก่   

๑) ................................................................................................. จ านวน ............... ชุด                            
๒) ................................................................................................ จ านวน ................ ชุด                          
๓) ................................................................................................ จ านวน ................ ชุด                          
4) ................................................................................................ จ านวน ................ ชุด                          
5) ................................................................................................ จ านวน ................ ชุด 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  

                                       ขอแสดงความนับถือ 

.......................................... 

(.............................................) 
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ระบบกำรตอบสนองรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
ให้ผู้ร้องทรำบ ภำยใน 15 วัน 

กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
 

ช่องทำง 
ควำมถ่ีในกำร

ตรวจสอบช่องทำง 
ระยะเวลำ
ด ำเนิน 

หมำยเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ตรวจสอบทุกครั้ง 30 วันท าการ   
ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ ตรวจสอบทุกครั้ง 30 วันท าการ   
ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์และบัตรสนเท่ห์ ทุกวัน 30 วันท าการ   
ร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์หรือส่ือสังคมออนไลน์  ทุกวัน 30วันท าการ   

 

กำรร้องเรียน/แจ้งเบำะแส  

1) ตู้ไปรษณีย์ (โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 237 ถนนพิทักษ์ชาติ ต าบลประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000) 

-หนังสือร้องเรียน (ลงช่ือผู้ร้องเรียน)  

-บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงช่ือไม่ร้องเรียน)  

2) หมายเลขโทรศัพท์ 032 – 601 060 – 4 ต่อ 2073  

3) ส่ือสังคมออนไลน์   

  

หลักเกณฑ์ในกำรรบัเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤตมิิชอบ  

  1) ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 

2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  

3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของร้องเรื่องร้องเรยีน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามี มูล 
ข้อเท็จจริง หรือช้ีช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงาน  จัดแจ้งเพียงพอท่ี 
สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้  

4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) –ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
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แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

 

ชื่อหน่วยงาน         โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 

วัน/เดือน/ป:ี           14    มีนาคม 2565 

หัวข้อ:               เผยแพร่คู่มือการด าเนินงานเรือ่งร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี
ภายในหน่วยงาน 
                       เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รายละเอียดข้อมูล  (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

Linkภายนอก:                   

หมายเหตุ:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

ณัฐฐา บุญงาม 
(นางสาวณัฐฐา บุญงาม) 

ต าแหน่ง นิติกร 
วันท่ี   14   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

ผู้อนุมัติรับรอง 

ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์ 
(นายศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
วันท่ี   14   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

ภานุวัช วงศ์เครือสอน 
(นายภานุวัช วงศ์เครือสอน) 

ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันท่ี   14  เดือน   มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 


