


 
 
 
 

 
 
 

คู่มือ 
การปฏิบัติงานการร้องเรียน 

เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุร ี



 
ค าน า 

 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง มีบทบำทหน้ำที่หลักในกำรก ำหนดทิศทำง วำงกรอบ         
กำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ     
ว่ำด้วยกำรป้องกันละปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ คอรัปชั่น โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำง           
ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบเฝ้ำระวัง  

 ดังนั้น เพ่ือให้กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่อำจ
เกิดขึ้นในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี 
เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติรำชกำรและประชำชน  และอ ำนวยควำมสะดวก        
ต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน จึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและ
ประพฤติมิชอบ โดยได้รวบรวมแนวทำงกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้เพ่ือให้
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจ  
 
 
 
            งำนกฎหมำย กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  
           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
เร่ือง            หน้า  
 

หลักกำรและเหตุผล          ๑  

กำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง ๑  

สถำนที่ตั้ง           ๑  

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ          ๑  

วัตถุประสงค์           ๑  

ค ำจ ำกัดควำม           ๑  

ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน         ๒  

แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ    ๓  

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน          ๔  

กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจำกช่องทำงต่ำง ๆ      ๔  

หลักเกณฑ์ในกำรรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ   ๔  

กำรบันทึกข้อร้องเรียน          ๕  

กำรประสำนหน่วยงำนเพ่ือแก้ไขข้อร้องเรียนและกำรแจ้งกลับผู้ร้องเรียน    ๕  

กำรรำยงำนผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของหน่วยงำน      ๕  

ภาคผนวก  

 แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องรำวร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 



 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 

๑. หลักการและเหตุผล  
 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง            
มีบทบำทหน้ำที่หลักในกำรก ำหนดทิศทำง วำงกรอบกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓      
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
คอรัปชั่น และรับแจ้งเบำะแสและเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จำกช่องทำงกำรร้องเรียน     
ของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง โดยปฏิบัติ
ตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งสอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๘๓ ก ำหนดว่ำ “เมื่อส่วนรำชกำรใด
ได้รับกำรติดต่อสอบถำมเป็นหนังสือจำกประชำชน หรือส่วนรำชกำรด้วยกันเกี่ยวกับงำนที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่
ของส่วนรำชกำรนั้น ให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้นที่จะต้องตอบค ำถำมหรือแจ้งกำรด ำเนินกำรให้ทรำบ
ภำยใน ๑๕ วัน หรือภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล (Good Governance)  

 ซึ่งอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรปฏิบัติหรือกำร    
ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง จึงเป็นเรื่องที่  
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง จ ำเป็นต้อง
ด ำเนินกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล  

๒. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบส า นักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง  
 อ ำนำจตำม มำตรำ 66(2) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓4 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่8) พ.ศ. ๒๕53  

๓. สถานที่ตั้ง  
 ที่ท ำกำรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง 9/11 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ต ำบลโคกส ำโรง  
อ ำเภอโคกส ำโรง  จังหวัดลพบุรี 15120 โทร 0 3644 1103 และ09 5167 1901  

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 เป็นศูนย์กลำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่อำจเกิดขึ้นในโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง 

๕. วัตถุประสงค ์ 
 ๑) เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอโคกส ำโรง มีข้ันตอน/กระบวนกำรและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
 ๒) เพ่ือให้มั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อร้องเรียน   
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงสม่ ำเสมอและมีประสิทธิภำพ  
 ๓) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชำชนและผู้ร้องเรียน /แจ้งเบำะแส ตำมหลักธรรมำภิบำล (Good 
Governance)  



- ๒ - 

๖. ค าจ ากัดความ  
 เรื่องร้องเรียน หมำยถึง ควำมเดือดร้อนเสียหำยอันเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ ของเจ้ำหน้ำที่
สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง เช่น กำรประพฤติมิชอบหรือมีพฤติกำรณ์ส่อไปในทำงทุจริต หรือ
พบควำมผิดปกติในกระบวนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง 
 ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมำยถึง ผู้พบเห็นกำรกระท ำอันมิชอบด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
คอรัปชั่น เช่น มีสิทธิเสนอค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแสต่อส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง หรือส่วนรำชกำร
ที่เก่ียวข้อง  
 เจ้าหน้าที ่หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำว พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข
และพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร  
 หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมำยถึง ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง 
 การด าเนินการ หมำยถึง กำรจัดกำรกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสตั้งแต่ต้นจนถึงกำรได้รับกำรแก้ไข
หรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน  

๗. ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
 1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอโคกส ำโรง  
 ๒) ทำงไปรษณีย์ (ที่อยู่ ที่ท ำกำรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง 9/11 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน
ต ำบลโคกส ำโรง อ ำเภอโคกส ำโรง จังหวัดลพบุรี 15120)  
 ๓) ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ หมำยเลข ๐-๓644-1103  หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐9-5167- 
1901 
 ๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง  
 ๕) เว็ปไซต์ www.ksrsrrt.com  
 ๖) Facebook : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง  
 ๗) สำยตรงสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง 08-1948-4094 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 

แผนผังขั้นตอนการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง 

จังหวัดลพบุรี 
 
 
 
- เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตฯ          
- จดหมำยร้องเรียน                   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง            เรื่องร้องเรียนกำรทุจริต- - 
- จำกเว็บไซต ์
- ศุนย์ด ำรงธรรมจังหวัด/อ ำเภอ             
 - โทรศัพท ์
 

 
ทะเบียนหนังสือรับ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง 
(ระยะเวลำ ๓ ช่ัวโมง) 

 
 

 
ทะเบียนหนังสือรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และเสนอสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง 

(ระยะเวลำ ๑ วัน) 

 
 
 
 
 
 
แจกจ่ำยให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง    เรื่องร้องเรียนกำรทุจรติและประพฤติมิชอบที่ต้อง
พิจำรณำวนิิจฉยัไปด ำเนินกำร     - เสนอตำมล ำดับขั้น 
ตำมค ำสั่งของสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง   - แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 
           (ระยะเวลำ ๓ ช่ัวโมง)     - ด ำเนินกำรแก้ไข  
       -รำยงำนผลสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรงทรำบ  
       - แจ้งผู้ร้องเป็นหนังสือเพื่อทรำบ  
       (กรณีไม่แล้วเสร็จในครั้งเดยีวให้แจ้งครั้งแรก 
       ภำยใน ๑๕ วัน) 



-๔- 
 

๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 ๑) ประกำศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
โคกส ำโรง  
 ๒) แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบประจ ำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง 
 ๓) แจ้งค ำสั่งให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบตำมค ำสั่ง เพ่ือควำมสะดวกในกำรประสำนกำรปฏิบัติงำน  

๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ  
 ด ำเนินกำรรับและติดตำมตรวจสอบข้อร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ำมำยังส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง จำกช่องทำงต่ำงๆ โดยมีข้อปฏิบัติตำมที่ก ำหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง 
 

ความถี่ในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดาเนินการ 
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา 

หมาย
เหตุ 

 
ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีกำรร้องเรียน ภำยใน ๑ วันท ำกำร  

ทำงไปรษณีย์ ทุกครั้ง ภำยใน ๑ วันท ำกำร  
ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ 

๐-๓644-1103, 
๐9-5167- 1901 

ทุกวันท ำกำร 
 

ภำยใน ๑ วันท ำกำร  

ร้องเรียนผ่ำน 
กล่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ทุกวันท ำกำร 
 

ภำยใน ๑ วันท ำกำร  

ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์ 
www.ksrsrrtt.com 

ทุกวันท ำกำร 
 

ภำยใน ๑ วันท ำกำร  

ร้องเรียนทำง FaceBook ทุกวันท ำกำร ภำยใน ๑ วันท ำกำร  
สำยตรง 

สำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง 
ทุกวันท ำกำร 

 
ภำยใน ๑ วันท ำกำร  

 
๑๑. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและประพฤติมิชอบ  
 ๑๑.๑ ใช้ถ้อยค ำหรือข้อควำมสุภำพ ประกอบด้วย  
  1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบำะแส  
  ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบำะแส  
  3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ปรำกฏอย่ำงชัดเจนว่ำมีมูล 
ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทำงแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ ชัดแจ้งเพียงพอที่
สำมำรถด ำเนินกำรสืบสวน/สอบสวนได ้ 
  ๔) ระบุพยำน เอกสำร พยำนวัตถุและพยำนบุคคล (ถ้ำมี) 
 
 



- ๕ - 
 ๑๑.๒ ข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำงข่ำว      
ที่เสียหำยต่อบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
 ๑๑.๓ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ได้รับควำมไม่ชอบธรรม อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
ต่ำงๆ ของเจ้ำหน้ำที่สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง  
 ๑๑.๔ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สำมำรถหำข้อมูลเพ่ิมเติมได้
ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทรำบเป็นข้อมูลและเก็บเป็น
ฐำนข้อมูล  
 ๑๑.๕ ไมเ่ป็นค ำร้องเรียนที่เข้ำลักษณะดังต่อไปนี้  
  ๑) ค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยำนหลักฐำน
แวดล้อมชัดเจนและเพียงพอที่จะท ำกำรสืบสวน สอบสวนต่อไปได ้ 
  ๒) ค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่เข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศำลได้มีค ำ
พิพำกษำหรือค ำสั่งถึงที่สุดแล้ว  
  ๓) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือองค์กรอิสระที่กฎหมำยก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ เว้นแต่ค ำร้องจะระบุว่ำหน่วยงำนดังกล่ำว        
ไม่ด ำเนินกำรหรือด ำเนินกำรแล้วยังไม่มีผลควำมคืบหน้ำ ทั้งนี ้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำ  
  ๔) ค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ที่เกิดจำกกำรโต้แย้งแห่งสิทธิระหว่ำงบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน
นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำว่ำจะรับไว้พิจำรณำหรือไม่
เป็นเรื่องเฉพำะกรณ ี 

๑๒. การบันทึกข้อร้องเรียน  
 ๑) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรำยละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมำยเลข
ติดต่อกลับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ พฤติกำรณ์ที่เก่ียวข้องและสถำนท่ีเกิดเหตุ  
 ๒) ทุกช่องทำงที่มีกำรร้องเรียน เจ้ำหน้ำที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง  

๑๓. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน  
 ๑) หำกเรื่องร้องเรียนอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของผู้รับผิดชอบงำนหรือหัวหน้ำกลุ่มงำนให้รำยงำนผลให้     
ผู้ร้องเรียนทรำบโดยตรงภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและส ำเนำให้งำนกฏหมำย จ ำนวน     
๑ ชุด เพ่ือจะได้รวบรวมสรุปรำยงำนรำยไตรมำสต่อไป  
 ๒) หำกเรื่องร้องเรียนนั้นสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรงมอบหมำยให้งำนกฎหมำย กลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไปด ำเนินกำรโดยตรงให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ฯ รำยงำนผู้ร้องเรียนทรำบภำยใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน  

๑๔. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
 ๑) รวบรวมและรำยงำนสรุปกำรจัดกำรข้อร้องเรียนประจ ำไตรมำสรำยงำนให้สำธำรณสุขอ ำเภอ-   
โคกส ำโรงทรำบทุกไตรมำส  
 ๒) รวบรวมรำยงำนสรุปข้อร้องเรียน หลังจำกสิ้นปีงบประมำณเพ่ือน ำมำวิเครำะห์กำรจัดกำร        
ข้อร้องเรียนในภำพรวมของหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นน ำทำงในกำรแก้ไข ปรับปรุง พัฒนำองค์กรต่อไป  



 
 

 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างแบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตัวเอง) 
       
            ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
            ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกส าโรง ลบ ๑๕๑๒๐ 

     วันที่...........เดือน............................................พ.ศ.................. 

เรื่อง .................................................................. ...................  

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง 
   
  ข้ำพเจ้ำ........................................................อำยุ.............ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี..................หมู่ที่.......  
ต ำบล...........................................อ ำเภอ................................จังหวัด........................โทรศัพท์..............................  
อำชีพ.................................................................ต ำแหน่ง................................................................................ .....  
เลขทีบ่ัตรประชำชน............................................................................ออกโดย....................................................  
วันออกบัตร......................................บัตรหมดอำยุ...............................มีควำมประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบำะแส  
ต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกส ำโรง พิจำรณำดำเนินกำร
ตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำในเรื่อง  
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................  
.......................................................................................................................................... ....................................  
............................................................................................. .................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  

  ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำค ำขอร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ตำมข้อควำมข้ำงต้นเป็นจริง          
ทุกประกำร โดยข้ำพเจ้ำขอส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรร้องเรียน/แจ้งเบำะแส (ถ้ำมี) ได้แก่  

๑)............................................................................. .........................จ ำนวน............................ชุด
๒)......................................................................................................จ ำนวน............................ชุด
๓)......................................................................................................จ ำนวน............................ชุด  

 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป  
   
      ขอแสดงควำมนับถือ  
 

     (.........................................................) 

 

 

 



ช่องทางการร้องเรียนของส านักงานสาธารณสขุอ าเภอโคกส าโรง 
 

 

 




