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ค าน า 

 

 คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนท่ัวไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) 
ของโรงพยาบาลพรหมบุรี จัดท าขึ้นเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลพรหมบุรีท้ังในเรื่องร้องเรียนท่ัวไปและร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีพ.ศ. 
๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุข แก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มี
การปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชน ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ ท้ังนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติให้มีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นต้องมีขั้นตอน/
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

โรงพยาบาลพรหมบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 

บทน า 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีพ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงาน เกินความจ าเป็น มีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ  

 โรงพยาบาลพรหมบุรีจึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อ
เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ 

 2.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลพรหมบุรีใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราวร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2 เพื่อให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของ โรงพยาบาลแม่ทามีขั้นตอน/กระบวนการ และ
แนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2.3 เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4 เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงพยาบาลแม่ทาทราบกระบวนการ 
 2.5 เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
ท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 

๓. การจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน 

 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับท่ี ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง 
การจัดต้ังศูนย์ด ารงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้จัดต้ังเพื่อเป็นศูนย์ในการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของ
ประชาชน 

๔. ขอบเขต กรณีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 ๔.๑ สอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ 
 ๔.๒ ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 
 



 ๔.๓ แยกประเภทงานร้องเรียน เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับหัวหน้าพัสดุ เพื่อเสนอเรื่องให้กับ 
ผู้บังคับบัญชาตามล ดับช้ันพิจารณาความเห็น 

 - กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ/ท่ีปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับ      
ผู้ขอรับบริการในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับบริการถือว่ายุติ 

 -กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้า ท่ีผู้รับผิดชอบของ
โรงพยาบาล 

พรหมบุรีจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจะ
ด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดาเนินการ
ต่อไป ภายใน ๑ - ๒ วัน 

 - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อกลับ
หรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใน 
๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลพรหมบุรี  โทรศัพท์ 036 - 599 718  ต่อ 118 

๕. สถานที่ต้ัง 

โรงพยาบาลพรหมบุรี ต้ังอยู่ ณ เลขท่ี 172 หมู่ท่ี 3 ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120 

๖. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษารับเรื่องปัญหา
ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 

๗. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

 เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 
 

 ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการร้องเรียน ค าจ ากัดความ ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ท่ีมารับบริการจากส่วน
ราชการและประชาชนท่ัวไป ผู้รับบริการ ประกอบด้วย  หน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ/
เอกชน/หรือบุคคล/นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ ได้แก่กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึงองค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงาน        
ในก ากับของรัฐและหน่วยงาน อื่นใดในลักษณะเดียวกัน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว และผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังในฐานะเป็นกรรมการหรือ
ฐานะอื่นใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังและถูกส่ังให้ ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง 
ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางอ้อมจากการ  ด าเนินการของส่วนราชการ          
เช่น ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านอ าเภอพรหมบุรี การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึง
การจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/  ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล                   
ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนท่ัวไป/ผู้มีส่วนได้เสียท่ีมาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลพรหมบุรี     
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/           
การชมเชย/การร้องขอข้อมูล ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึง ช่องทางต่างๆ ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน 
เช่น ติดต่อด้วยตนเอง ร้องเรียนทางโทรศัพท์/เว็บไซต์ เจ้าหน้าท่ี หมายถึง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการ        
ข้อร้องเรียนของหน่วยงาน ข้อร้องเรียน แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคือ เช่น ข้อร้องเรียนท่ัวไป, การร้องเรียน
เกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ค าร้องเรียน หมายถึง ค าหรือข้อความท่ีผู้ร้องเรียนกรอกตาม
แบบฟอร์มท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือ ระบบการรับค าร้องเรียนเอง มีแหล่งท่ีสามารถตอบสนอง 
หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยส า คัญท่ี เช่ือถือได้ การด าเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง                      
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ มาเพื่อ ทราบ หรือพิจารณาด าเนินการแก้ไข
ปัญหาตามอ านาจหน้าท่ี การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการท่ีด าเนินการในการแก้ไขปัญหาตาม
เรื่องร้องเรียนท่ีได้รับให้ ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการด าเนินงาน 

ช่องทางการร้องเรียน  

 ๑. ร้องเรียนด้วยตนเองท่ีโรงพยาบาลพรหมบุรียื่นโดยตรง (จดหมาย/เอกสาร) 
 ๒. ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
 ๓. ไปรษณีย์ปกติ(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร 
 ๔. โทรศัพท์ 036 599718 ต่อ 118 
 ๕. ร้องเรียนทาง Face Book 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๓ 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติแลและประพฤติมิชอบ 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตู้ รับเร่ืองร้องเรียน 

จดุผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน   
ทนัตกรรม เวชปฏิบตัฯิ 
บริหาร และงานประกนั

สขุภาพ 

โทรศพัท์ 

036599718 # 118 

ด้วยตนเองท่ีศนูย์รับเร่ือง
ร้องเรียนอาคารพระธรรม
ปัญญาบดี หมายเลข 20 

https://www.facebook.com/
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คณะกรรมการรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ ประเมินระดับความรุนแรง 

ระดบั A B C D 
รายงานในโปรแกรมบริหาร

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

RCA 

ตอบข้อร้องเรียนตามช่องทางท่ีได้รับหรือ
ตามท่ีระบุไว้ในบนัทึกการรับเร่ืองร้องเรียน 

E และ F (Moderate Risk) G H และ I (High Risk) 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงโรงพยาบาล 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

RRT 

คณะกรรมการไกลเ่กล่ียระดบัโรงพยาบาล 

ส าเร็จ ไมส่ าเร็จ 

คณะกรรมการไกลเ่กล่ียระดบัจงัหวดั 

หน่วยงานผู้เก่ียวข้อง 
แก้ไขเบือ้งต้น 

จดัท ามาตรการป้องกนั 

รายงานผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล 

แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน 

โรงพยาบาลพรหมบุรี 

ผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ 

1 วนั ทนัที 

น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาล 

ตรวจสอบสทิธ์ิได้รับเงินจาก ม.41/ปกส. 

1 – 3 วนั 

3 - 7 วนั 



บทที่ ๔ 
ข้ันตอนการปฏบิตัิงาน 

 

การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
๑. จัดต้ังศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
๒. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
๓. แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าส่ังโรงพยาบาลแม่ทาทราบ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน 
 
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 
 ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อ
ปฏิบัติตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง ความถ่ี 
ในการตรวจสอบ 

ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องเรียนเพือ่ 

ประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง 
โรงพยาบาลพรหมบุรี 

ทุกครั้งท่ีมี 
ผู้ร้องเรียน 

ภายใน ๑- ๒ วันท าการ 
 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ทุกวัน ภายใน ๑- ๒ วันท าการ  

ร้องเรียนผ่าเว็บไซต์
โรงพยาบาลพรหมบุรี 

ทุกวัน ภายใน ๑- ๒ วันท าการ 
 

ร้องเรียนทาง            
Face Book 

ทุกวัน ภายใน ๑- ๒ วันท าการ 
 

 
การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการแจ้งผู้ร้องเรียน /
ร้องทุกข์ทราบ 
 ๑. กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
 ๒. ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ท่ีเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่นไฟฟ้า
สาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กล่ินเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยัง
ผู้บริหารเพื่อส่ังการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๓. ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ให้ด าเนินการประสานหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาต่อไป   
 ๔. ข้อร้องเรียนท่ีส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท าบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการไปยังหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ เพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
 
 



การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
 ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน ๕ วันท าการ เพื่อเจ้าหน้าท่ีศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนจะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
 

การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
 ๑. ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ผู้บริหารทราบ
ทุกเดือน 
 ๒. ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากส้ินปีงบประมาณ เพื่อน ามาวิเคราะห์การจัดการข้อ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง 
พัฒนา องค์กร ต่อไป 
 

มาตรฐานงาน 
 การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ด าเนินการตรวจสอบ
และพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ         
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ท าการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 
 



แบบค าร้องเรียน ๑ 
 

แบบค าร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้วยตนเอง) 
ท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลพรหมบุรี 

 
วันท่ี............ เดือน…………….................... พ.ศ. …………...... 
เรื่อง ............................................................................................................................. .................. 
เรียนผู้อ านวยการโรงพยาบาลพรหมบุรี 
ข้าพเจ้า............................................... อายุ..............ปีอยู่บ้านเลขท่ี.................... หมู่ท่ี......................... 
ต าบล.................................... อ าเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท์........................ 
อาชีพ.................................................................ต าแหน่ง..................................................................................... 
ถือบัตร........................................................................เลขท่ี................................................................................ 
ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ................................. 
มีความประสงค์ขอร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้โรงพยาบาลแม่ทาพิจารณาด าเนินการ
ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาใน 
เรื่อง………............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ท้ังนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามข้างต้นเป็นจริง และยินดีรับผิดชอบท้ัง 
ทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมีโดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ (ถ้ามี) ได้แก่ 
๑) ................................................................................................... จ านวน............ชุด 
๒) .................................................................................................. จ านวน............ชุด 
๓) ................................................................................................... จ านวน............ชุด 
๔) ................................................................................................... จ านวน............ชุด 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

(ลงช่ือ) ................................................ 
(…............................................) 

ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 
 
 



แบบค าร้องเรียน ๒ 
 

แบบค าร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (โทรศัพท์) 
ท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลพรหมบุรี 

วันท่ี............ เดือน…………….................... พ.ศ. …………...... 
เรื่อง ............................................................................................................................................... 
เรียนผู้อ านวยการโรงพยาบาลพรหมบุรี 
ข้าพเจ้า............................................... อายุ..............ปีอยู่บ้านเลขท่ี.................... หมู่ท่ี......................... 
ต าบล.................................... อ าเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท์........................ 
อาชีพ.................................................................ต าแหน่ง..................................................................................... 
มีความประสงค์ขอร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้างพิจารณาด าเนินการ
ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง……………………………………………………………………………………………………….. 
……….................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
เป็นพยานหลักฐานประกอบ 
 ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามข้างต้นเป็นจริง และ จนท.ได้แจ้ง
ให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นค าร้องท่ีไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

(ลงช่ือ) ................................................จนท.ผู้รับเรื่อง 
(…............................................) 

วันท่ี            เดือน               พ.ศ. 
       เวลา                  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 


