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คํานํา 

คูมือปฏิบัติงานการรับเร่ืองรองเรียนทั่วไปของโรงพยาบาลหนองมะโมง จัดทําขึ้น เพ่ือเปนกรอบ

หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ดานรับเร่ืองรองเรียนผานศูนยรับเร่ืองรองเรียนของ โรงพยาบาลหนองมะโมง  

ทั้งในเรื่องรองเรียนทั่วไปและรองเรยีนดานการจัดซื้อจัดจาง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกา 

วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ ได กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ

มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ประชาชนใหเกิด ความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตองานบริการ                

มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ   ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน  มีการ

ปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง

ความตองการและมีการประเมินผลการใหบริการ   ทั้งนี้การจัดการขอรองเรียนจนไดขอยุติ  ใหมีความ

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการจําเปนตองมี

ขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานท่ี ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

ศูนยรับเร่ืองรองเรียนโรงพยาบาลหนองมะโมง 
          พฤศจิกายน 2561  
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บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล  
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖       

ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง    
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน          
เกิดผลสัมฤทธิ์ตองาน  บริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ  ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงาน
เกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและ
ไดรับการตอบสนองความตองการและมีการประเมินผลการใหบริการสม่ําเสมอ  จึงไดจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข(เรื่องรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรียน การจัดซื้อจัดจาง) ของ
โรงพยาบาลหนองมะโมงเพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๒. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ  
2.๑ เพื่อใหเจาหนาที่โรงพยาบาลหนองมะโมงใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการรับ

เรื่องราวรองเรียนรองทุกขหรือขอความชวยเหลือ ใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
๒.2 เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของโรงพยาบาลหนองมะโมงมีขั้นตอน/

กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  
2.๓ เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองคกรอยางมี 

ประสิทธิภาพ  
2.๔ เพื่อเผยแพรใหกับผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสียของโรงพยาบาลหนองมะโมง 
2.๕ เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการ ขอ

รองเรียนท่ีกําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ 

๓. การจัดตั้งศูนยรับเร่ืองรองเรียนเรื่องราวโรงพยาบาลหนองมะโมง 
เพื่อใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธ์ิ ยุติธรรม ควบคูกับการ พัฒนา

บําบัดทุกข  บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ ดวยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งเพ่ือเปนศูนยรับแจงเบาะแสการ
ทุจริต หรือไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ โรงพยาบาลหนองมะโมงจึงไดจัดตั้ง
ศูนยรับเร่ืองรองเรยีน ซึ่งในกรณีการรองเรียนที่เก่ียวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเร่ืองราวไวเปนความลับ
และปกปดชื่อผูรองเรียน เพ่ือมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน 

4. สถานท่ีตั้ง  
ตั้งอยู ณ อาคารผูปวยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลหนองมะโมง เลขที่ 190 หมู 1 ตําบลหนองมะโมง  

อําเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท 
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5. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
เปนศูนยกลางในการรบัเร่ืองราวรองทุกขและใหบริการขอมูลขาวสารใหคําปรึกษารับเรื่อง 

ปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน  

6. ขอบเขต  
5.1 การรองเรียนการรับบริการกรณีเกิดจากความผิดพลาดของบุคลากรหรือเจาหนาที่ ที่ทําให

ผูรับบริการตองรับการรักษาเพ่ิม หรือ ตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น หรือทําใหเกิดความ
พิการ หรือทาํใหตองมี การกูชีพ หรอืทําใหเสียชีวิต 
   -  ผูใหบริการโดยรายงานเหตุการณที่เกิดข้ึนดวยวาจาโดยตรง และหรือทางโทรศัพทกับ 
หัวหนาเวร หัวหนางาน แพทยเจาของไข หัวหนากลุมการพยาบาล ผูอํานวยการโรงพยาบาลฯ ทันที  

-  โรงพยาบาลหนองมะโมงจัดทีมเจรจาไกลเกลี่ยกับผูรับบรกิารและหรือญาติ ทันที 
ภายใน 24 ชั่วโมง และรายงานผลใหผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมะโมงรับทราบ  

-  ถาทีมเจรจาไกลเกลี่ย ไมสามารถยุติกรณขีอพิพาทได รีบเสนอปญหาใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยนาททราบ (โดยใหรายงานเปนวาจาทางโทรศัพททันที) ภายใน 1 วัน เพ่ือ
ดําเนินการหาขอยุติโดยเร็ว 

5.2 กรณีรองเรียนเร่ืองรับบริการอื่น ๆ  
-. สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ  
-  ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของผู ขอรับ

บรกิารจากศูนยบรกิาร  
-  แยกประเภทงานบริการตามความประสงคของผูขอรับบริการ เชน การแสดงพฤติกรรม  

ที่ไมสุภาพ/มารับบริการแลวไมพบแพทย/ระยะเวลาการรอคอยนาน เปนตน  
-  ดําเนินการใหคําปรึกษาตามประเภทงานบริการเพ่ือตอบสนองความประสงค ของผู

ขอรบับริการ  
-  เจาหนาที่ดําเนินการเพื่อตอบสนองความประสงคของผูขอรับบริการสอบถามขอมูลเบื้องตน 

จากผูขอรับบรกิารถึงความประสงคของการขอรับบริการ  

7. ชองทางการรองเรียน 
๑) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)  
๒) รองเรยีนผานตู/กลองรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)  
๓) ไปรษณียปกติ(จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)  
๔) โทรศัพท 056-466993 ตอ 202  
๕) โทรสาร 056-466994 
6) ทาง Web site ของโรงพยาบาล https://www.nongmamong.com/ 
7) รองเรยีนทาง Face book “โรงพยาบาลหนองมะโมง” 
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8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
8.๑ จัดตั้งศนูย/จุดรบัขอรองเรียนของหนวยงาน  
8.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  
8.๓ แจงผูรบัผิดชอบตามคําสั่งโรงพยาบาลหนองมะโมงเพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 

9. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ  
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ โดยมีขอ

ปฏิบัติตามที่กําหนด ดังน้ี  

ชองทาง 
ความถ่ีในการตรวจสอบ

ชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับเรื่อง
รองเรียนเพื่อประสานหาทาง

แกไข 

รองเรียนดวยตนเอง ณ โรงพยาบาล
หนองมะโมง 

ทุกครั้งที่มีการรองเรียน ภายใน 1-2 วันทาํการ 

รองเรียนผานตู/ 
กลองรับความความคิดเห็น 

ทุกวัน ภายใน 1-2 วันทําการ 

โทรศัพท 056-466993 ตอ 202/ 
โทรสาร 056-466994 

ทุกวัน ภายใน 1-2 วันทําการ 

ทาง Web site : 
https://www.nongmamong.com 

ทุกวัน ภายใน 1-2 วันทําการ 

รองเรียนทาง Face book ทุกวัน ภายใน 1-2 วันทําการ 
 

10.การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน  
1) กรณีไดรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข ใหศูนยรับเร่ืองเรียน/รองทุกขโรงพยาบาลหนองมะโมง 

ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเร่ืองใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน / 
รองทุกข 

2) หนวยงานที่เก่ียวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทําการ  
3) ศูนยรับเร่ืองเรียน/รองทุกข จัดทําหนังสือรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนให

ผูรองเรียนทราบ ภายใน ๑๕ วัน  
4) การรายงานผลการดําเนินการใหผูบรหิารทราบ  

- รวบรวมและรายงานสรุปผลการดําเนินการเร่ืองรองเรียน ใหผูบริหารทราบทุกเดือน  
- รวบรวมรายงานสรุปผลการดําเนินการเร่ืองรองเรยีน ทุก 6 เดือน เพื่อนํามาวิเคราะห 
  การจัดการขอรองเรียน ในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข    
  ปรับปรุง พัฒนา องคกร ตอไป 
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คําจํากัดความ 

เรื่องรองเรียนทั่วไป  หมายถึง เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ความไมเปนธรรม
ในการใหบริการของเจาหนาที่ โดยมีผูใชบริการหรือผูมีสวนไดเสียเปนผูย่ืนเร่ือง
รองเรียนตอหนวยงานโดยตรง รวมถึงผูใชบริการหรือผูมีสวนไดเสียยื่นเร่ือง
รองเรียนตอหนวยงานอ่ืนและสงตอมายังหนวยงานผูเขารับการประเมิน
ดําเนินการ 

ผูรับบริการ   หมายถึงผูที่มารับบรกิารจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป  
-  ผูรบับริการ  
-  หนวยงานของรัฐ*/เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ/เอกชน / หรือบุคคล/นิติบุคคล  
* หนวยงานของรัฐ ไดแกกระทรวงทบวงกรมหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจและใหหมายความรวมถึง องคกรอิสระ
องคการมหาชนหนวยงานในกํากับของรัฐและหนวยงานอ่ืนใดใน ลักษณะ
เดียวกัน  
** เจาหนาท่ีของรัฐ ไดแกขาราชการพนักงานราชการลูกจางประจํา ลูกจาง 
ชั่วคราวและผูปฏิบัติงานประเภทอ่ืนไมวาจะเปนการแตงต้ังในฐานะเปน 
กรรมการหรือฐานะอ่ืนใดรวมทั้งผูซึ่งไดรับแตงตั้งและถูกสั่งใหปฏิบัติงานใหแก 
หนวยงานของรัฐ  
-  บุคคล/หนวยงานอ่ืนท่ีไมใชหนวยงานของรัฐ  
-  ผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส  
-  ผูมีสวนไดสวนเสีย 
-  ผูคากับหนวยงานของรัฐ  
-  ผูมีสิทธิรบัเงินจากทางราชการที่ไมใชเจาหนาที่ของรัฐ  

ผูมีสวนไดสวนเสีย         หมายถึงผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางออม
จากการดําเนินการของสวนราชการเชน ประชาชนในชุมชน/หมูบาน บริษัท/
หางรานตาง ๆ  

ผูรองเรียน   หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอยังศูนยรับเรื่อง รองเรียน 
โรงพยาบาลหนองมะโมงผานชองทางตางๆ   โดยมีวัตถุประสงค ครอบคลุม 
การรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคดิเห็น/การชมเชย/ การรองขอขอมูล  

ชองทางการรับขอรองเรียน หมายถึง  ชองทางตางๆที่ใชในการรับเร่ืองรองเรียนเชน ติดตอดวยตนเอง  
รองเรียนทางโทรศัพท/ จดหมาย/ ตูรับขอรองเรียน /Face Book  

เจาหนาท่ี   หมายถึง เจาหนาที่ผูรบัผิดชอบจัดการขอรองเรยีนของหนวยงาน  
 
 
 
 

5/ขอรองเรียน... 



-5- 
 
ขอรองเรียน   แบงเปนประเภท ๒ ประเภทคือ  

-  ขอรองเรียนทั่วไปเชนเร่ืองราวรองทุกขทั่วไปขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คําชมเชย 
   สอบถามหรอืรองขอขอมูลการรองเรียนเก่ียวกับ คุณภาพและการใหบริการ 
   ของหนวยงาน  
-  การรองเรียนเก่ียวความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจางเปนตน คํารองเรียน  
   หมายถึง คําหรือขอความที่ผูรองเรียนกรอกตามแบบฟอรมที่ศูนย รับเร่ือง 
   รองเรียน/รองทุกขหรือระบบการรับคํารองเรยีนเองมีแหลง ท่ีสามารถตอบสนอง   
   หรือมีรายละเอียดอยางชัดเจนหรือมีนัยสําคัญ ที่เชื่อถือได  

การดําเนินการเร่ืองรองเรียน หมายถึง เร่ืองรองเรยีน/รองทุกขที่ไดรับผานชองทางการรองเรียนตางๆ  
มาเพ่ือทราบหรือพิจารณาดาเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาที่  

การจัดการเร่ืองรองเรียน หมายถึง  กระบวนการที่ดําเนินการในการแกไขปญหาตามเรื่องรองเรียนที่  
ไดรบัใหไดรับการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนจากการดําเนินงาน  
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กระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
โรงพยาบาลหนองมะโมง จงัหวัดชัยนาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Web site กลองรองเรยีน หนังสือรองเรียน 

คณะกรรมการฯรับเรื่อง 

เร่ืองการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มอบหมายบุคคลใหสืบสวน

ขอเท็จจรงิเบื้องตน 

รายงานผูบังคับบัญชา 

เรื่องรองเรียนท่ัวไป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

มีมูล ไมมีมูล 

รายงานผูบังคับบัญชา รายงานผูบังคับบัญชา 

รายงาน สสจ.ชัยนาท 
เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ผูรองเรียน/รองทุกข 

แจงผลการรองเรียน 

แจงผลการรองเรียน 

แยกเร่ือง 
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แบบคํารองเรียนท่ัวไป 
 
        โรงพยาบาลหนองมะโมง 
        ม.1 ต.หนองมะโมง ชน 17120 

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

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

เรยีน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมะโมง 

  ขาพเจา.......................................................อายุ.........ป อยูบานเลขที่...........หมูที่............ 
ถนน................................ตาํบล.................................อําเภอ................................จังหวัด.............................. 
โทรศัพท...........................................อาชีพ.........................................ตําแหนง............................................. 

  มีความประสงคขอรองเรียน เพ่ือใหโรงพยาบาลหนองมะโมงพิจารณาดําเนินการ
ชวยเหลือ หรือแกไขปญหาในเร่ือง................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

  โดยขออาง......................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................เปนพยานหลักฐานประกอบ 

  ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียนตามขางตนเปนจริง และหากเปนคํารองเรียนที่   
ไมสุจริตขาพเจายินดีรบัผิดตามกฎหมาย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

 

 
       ลงชื่อ...................................................... 
           (......................................................) 
               ผูรองเรียน 
 
 
 
 
 

8/แบบแจงผล... 
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แบบแจงผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน 
 

โรงพยาบาลหนองมะโมง 
        ม.1 ต.หนองมะโมง ชน 17120 

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

เรื่อง   แจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน 

เรยีน  ............................................................. 

อางถึง ...........................................................ลงวันที่......................................................... 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1.......................................................................................................................................... 

         2.......................................................................................................................................... 

  ตามที่ศนูยรับเร่ืองรองเรียน โรงพยาบาลหนองมะโมงไดรับแจงขอรองเรียนของทานนั้น 
ปรากฏขอเท็จจริงโดยสรปุ ดังนี้.................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

  ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้ หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจง
คัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย 

  จึงแจงมาเพื่อทราบ 
 
      ลงชื่อ 
        (...............................................) 
              ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมะโมง 
 
 
 





ก 

คาํนํา 

คูมือปฏิบัติงานการรับเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลหนองมะโมง 

จัดทําขึ้น เพื่อเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ดานรับเร่ืองรองเรียนผานศูนยรับเรื่องรองเรียนของ 

โรงพยาบาลหนองมะโมง  ทั้งในเร่ืองรองเรียนทั่วไปและรองเรียนดานการจัดซื้อจัดจาง ตอบสนองนโยบาย

ของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ. ๒๕๔๖       

ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางเพื่อ

ตอบสนองความตองการของประชาชนให เกิด ความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน              

เกิดผลสัมฤทธ์ิตองานบริการ  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ   ไมมี ข้ันตอน

ปฏิบัติงานเกินความจําเปน  มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ  ประชาชนไดรบัการอํานวยความ

สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการและมีการประเมินผลการใหบริการ   ท้ังนี้การจัดการขอ

รองเรียนจนไดขอยุติ  ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการและความ

คาดหวังของผูรับบริการจําเปนตองมีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานท่ี ชัดเจนและ

เปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

      ศูนยรับเร่ืองรองเรยีนโรงพยาบาลหนองมะโมง 
          พฤศจิกายน 2561  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 

สารบัญ 

 

        หนา 

คํานํา           ก 
สารบัญ            ข 
หลักการและเหตุผล         1 
วัตถุประสงค           1  
การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน        1  
สถานที่ต้ัง          1 
หนาที่ความรบัผิดชอบ         2 
ขอบเขต           2  
หลักเกณฑในการรบัเร่ืองรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิชอบ   3 
ชองทางการรองเรยีน         4 
การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ      4 
การตดิตามแกไขปญหาขอรองเรียน       4  
คําจํากัดความ          5  
กระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน/รองทุกข       7  
แบบคํารองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ     8  
แบบแจงผลการดาํเนินการเร่ืององเรียน/แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-1- 

บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล  
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖       

ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง    
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน          
เกิดผลสัมฤทธิ์ตองาน  บรกิารมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ  ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงาน
เกินความจําเปน มีการปรับปรงุภารกิจใหทันตอสถานการณประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและ
ไดรบัการตอบสนองความตองการและมีการประเมินผลการใหบริการสม่ําเสมอ  จึงไดจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข(เร่ืองรองเรียนทั่วไปและเรื่องรองเรยีน การจัดซื้อจัดจาง) ของ
โรงพยาบาลหนองมะโมงเพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๒. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ  
2.1  เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทาง 

การดาเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจง
เบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาล
หนองมะโมงมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

2.3 เพ่ือสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

2.4 เพ่ือเผยแพรใหกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของโรงพยาบาลหนองมะโมง 
2.5 เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย มาตรา 59 

๓. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลหนองมะโมง 
เพื่อใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธ์ิ ยุติธรรม ควบคูกับการ พัฒนา

บําบัดทุกข บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมี ประสิทธิภาพ 
ดวยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต  หรือ  
ไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โรงพยาบาลหนองมะโมงจึงไดจัดตั้งศูนยรับเร่ือง
รองเรียน ซึ่งในกรณีการรองเรียนที่เก่ียวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปด
ชื่อผูรองเรียน เพ่ือมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบและไดรบัความเดือดรอนจากการรองเรียน 

๔. สถานท่ีตั้ง  
ตั้งอยู ณ อาคารผูปวยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลหนองมะโมง เลขที่ 190 หมู 1 ตําบลหนองมะโมง  

อําเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท 
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5. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

5.1 ดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจรติ การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
โดยมิชอบของเจาหนาที่ในสวนราชการ 
 5.2 คุมครองจรยิธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
 5.3 ประสานงานเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ และ 
การคุมครองจริยธรรมกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
 5.4 ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของสวนราชการ และการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของ 
 5.5 ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เก่ียวของ หรือไดรับ 
มอบหมาย 
 5.6 ใหคําปรึกษารับเร่ืองรองเรียน ปญหา ความตองการและขอเสนอแนะของประชาชนและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

6. ขอบเขต 
6.1 รองเรียนเรื่องการการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

6.1.1 มีผูรองเรียนเร่ืองรองเรียนการดําเนินงานเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หนวยงาน หรอืมีผูแจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ในหนวยงาน  

-สอบถามขอมูลเบ้ืองตน 
-ดําเนินการบันทึกขอมูลเพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของศูนยรับเรื่องฯจาก เจาหนาท่ี

รับผิดชอบ  
-แยกประเภทงานรองเรียน  

6.1.2 มีผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียยื่นเรื่องรองเรียนตอหนวยงานอื่น และไดสง
ตอมายังโรงพยาบาล 

-ดําเนินการบันทึกขอมูลเพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของศูนยรับเรื่องฯจาก เจาหนาท่ี
รับผิดชอบ  

-แยกประเภทงานรองเรียน  
6.๒ รองเรียนเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง  

6.๒.๑ สอบถามขอมูลเบ้ืองตนจากผูขอรบับริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ  
6.๒.๒ ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการเพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับ

บรกิารจาก เจาหนาที่รับผิดชอบ  
6.๒.๓ แยกประเภทงานรองเรียน เรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจางใหกับหัวหนากลุมงาน

บรหิารท่ัวไป เพ่ือเสนอเรื่องใหกับผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นพิจารณาความเห็น  
- กรณีขอรองเรียนเก่ียวกับจัดซื้อจัดจางเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/ที่จะใหขอมูลกับ

ผูขอรับบริการ ในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการทราบ เมื่อใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องที่ขอรับบริการ 
ถือวายุติ  
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- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง  เจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบ ของโรงพยาบาลหนองมะโมง จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องที่ผูขอรับบริการตองการ
ทราบและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไวและผูอํานวยการโรงพยาบาลเปนผู
พิจารณาสงตอใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไปภายใน ๑-๒ วันทําการ  

- ใหผูขอรับการบริการรอการติดตอกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของ หากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ภายใน ๑๕ วัน ใหติดตอกลับท่ีศูนยรับ
เรื่องรองเรียนโรงพยาบาลหนองมะโมง โทรศัพท 056-466994 ตอ 201 

7. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
7.1 ใชถอยคําหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย 

1) ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/แจงเบาะแสชัดเจน 
2) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส 
3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเร่ืองท่ีรองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล 

ขอเท็จจรงิ หรือชี้ชองทางแจงเบาะแส เก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี/หนวยงาน ชัดแจงเพียงพอที่จะ
สามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได 

4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี) 
7.2 ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปนเร่ืองจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาว 

ที่เสียหายตอบุคคลอ่ืนหรอืหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
7.3 เปนเรื่องที่ผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ 

ตางๆ  ของเจาหนาที่หนวยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
7.4 เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสที่มขีอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูล

เพิ่มเติมไดในการดําเนินการตรวจสอบหาขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปน
ขอมูล และเก็บเปนฐานขอมูล 

7.5 ไมเปนคํารองเรียนที่เขาลักษณะดังตอไปนี้ 
1) คํารองเรียน/แจงเบาะแส ที่เปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหระบุหลักฐานพยาน 

แวดลอมชัดเจน และเพียงพอท่ีจะทําการสืบสวนสอบสวนตอไปได ซึ่งเปนไปตามมตคิณะรัฐมนตรี เม่ือ
วันที ่22 ธันวาคม 2551 จึงจะรับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง 

2) คํารองเรียน/แจงเบาะแสที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องท่ีศาลไดมี 
คาพิพากษาหรือคาสั่งที่สุดแลว 

3) เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานท่ีมีหนาที่รบัผิดชอบ
โดยตรง หรอืองคกรอิสระที่กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ เวนแตคํารองจะระบุวาหนวยงานดังกลาว
ไมดําเนินการ หรือดําเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนา ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา 

4) คํารองเรียน/แจงเบาะแส ที่เกิดจากการโตแยงสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกัน 
นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคบับัญชาวาจะรับไวพิจารณา
หรอืไมเปนเร่ืองเฉพาะกรณี 
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8. ชองทางการรองเรียน 
๑) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)  
๒) รองเรยีนผานตู/กลองรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)  
๓) ไปรษณียปกติ(จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)  
๔) โทรศัพท 056-466993 ตอ 202  
๕) โทรสาร 056-466994 
6) ทาง Web site ของโรงพยาบาล https://www.nongmamong.com/ 
7) รองเรยีนทาง Face book “โรงพยาบาลหนองมะโมง” 

9. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ  
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ โดยมีขอ

ปฏิบัติตามที่กําหนด ดังน้ี  

ชองทาง 
ความถ่ีในการตรวจสอบ

ชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับเรื่อง
รองเรียนเพื่อประสานหาทาง

แกไข 

รองเรียนดวยตนเอง ณ โรงพยาบาล
หนองมะโมง 

ทุกครั้งที่มีการรองเรียน ภายใน 1-2 วันทาํการ 

รองเรียนผานตู/ 
กลองรับความความคิดเห็น 

ทุกวัน ภายใน 1-2 วันทําการ 

โทรศัพท 056-466993 ตอ 202/ 
โทรสาร 056-466994 

ทุกวัน ภายใน 1-2 วันทําการ 

ทาง Web site : 
https://www.nongmamong.com 

ทุกวัน ภายใน 1-2 วันทําการ 

รองเรียนทาง Face book ทุกวัน ภายใน 1-2 วันทําการ 
 

10. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน  
1) กรณีไดรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข ใหศูนยรับเร่ืองเรียน/รองทุกขโรงพยาบาลหนองมะโมง 

ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน/รองทุกข 
2) หนวยงานที่เก่ียวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทําการ  
3) ศูนยรับเร่ืองเรียน/รองทุกข จัดทําหนังสือรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนให

ผูรองเรียนทราบ ภายใน ๑๕ วัน  
4) การรายงานผลการดําเนินการใหผูบรหิารทราบ  

- รวบรวมและรายงานสรุปผลการดําเนินการเร่ืองรองเรียน ใหผูบริหารทราบทุกเดือน  
- รวบรวมรายงานสรุปผลการดําเนินการเร่ืองรองเรยีน ทุก 6 เดือน เพื่อนํามาวิเคราะห 
  การจัดการขอรองเรียน ในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข    
  ปรับปรุง พัฒนา องคกร ตอไป 
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คําจํากัดความ 

เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เร่ืองรองเรียนการดําเนินงานเก่ียวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของหนวยงาน โดยมีผูรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ในโรงพยาบาล รวมถึงมีผูใชบรกิารหรือผูมีสวนได
สวนเสียยื่นเรื่องรองเรียนตอหนวยงานอ่ืน และไดสงตอมายังโรงพยาบาล 

ผูรับบริการ   หมายถึงผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป  
หนวยงานของรัฐ  หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจและใหหมายความรวมถึง องคกรอิสระ 
องคการมหาชนหนวยงานในกํากับของรัฐและหนวยงานอื่นใดใน ลักษณะ
เดียวกัน  

เจาหนาที่ของรัฐ  หมายถึง ขาราชการพนักงานราชการลูกจางประจํา  ลูกจาง ชั่วคราวและผูปฏิบัติงาน 
ประเภทอื่นไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปน กรรมการหรือฐานะอื่นใด
รวมทั้งผูซึ่งไดรับแตงตั้งและถูกสั่งใหปฏิบัติงานใหแก หนวยงานของรัฐ  

ผูมีสวนไดสวนเสีย  หมายถึงผูที่ไดรับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและ ทางออม
จากการดําเนินการของสวนราชการเชน ประชาชนในชุมชน/หมูบาน บริษัท/
หางรานตาง ๆ  

ผูรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทําอันมิชอบดานการทุจริตคอรรัปชั่น มีสิทธิเสนอ 
คํารองเรียน/แจงเบาะแสตอสวนราชการที่เก่ียวของได 

ชองทางการรับขอรองเรียน หมายถึง  ชองทางตางๆที่ใชในการรับเร่ืองรองเรยีนเชน ติดตอดวยตนเอง  
รองเรียนทางโทรศัพท/ จดหมาย/ ตูรับขอรองเรียน /Face Book  

เจาหนาที่   หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน  
ขอรองเรียน   แบงเปนประเภท ๒ ประเภทคือ  

-  ขอรองเรียนทั่วไปเชนเร่ืองราวรองทุกขท่ัวไปขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ            
คําชมเชย สอบถามหรือรองขอขอมูลการรองเรียนเก่ียวกับ คุณภาพและการ
ใหบริการ ของหนวยงาน  

-  การรองเรียนเก่ียวการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจาหนาที่ในหนวยงาน 
คํารองเรียน   หมายถึง คําหรือขอความที่ผูรองเรียนกรอกตามแบบฟอรมที่ศนูยรับเรื่อง 

รองเรียน/รองทุกขหรือระบบการรับคํารองเรียนเองมีแหลง ที่สามารถ
ตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอยางชัดเจนหรอืมีนัยสําคัญ ที่เชื่อถือได  

การดําเนินการ   หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรยีน/แจงเบาะแสตั้งแตตนจนถึงการไดรับการ 
แกไขหรือไดขอสรปุ เพื่อแจงผูรองเรียนกรณีท่ีผูรองเรยีนแจงชื่อ ที่อยูชัดเจน 

การจัดการเร่ืองรองเรียน หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินการในการแกไขปญหาตามเรื่องรองเรียนท่ี 
ไดรบัใหไดรับการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนจากการดําเนินงาน  
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การตอบสนองตอเรื่องรองเรียน หมายถึง ระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับ
เรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ ที่เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหาร กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 
โดยมีการกําหนดระยะเวลาในการตอบสนองหรือการแจงผลการ พิจารณาเรื่อง
รองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน หรือ
เรื่องรองเรียน เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหผูรองเรียนทราบภายใน 
15 วัน 

สรุปผลการดําเนินงานเร่ืองรองเรียน หมายถึง สรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนทั่วไป และเร่ือง
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีการวิเคราะหปญหา/อุปสรรคและ
แนวทางแกไข รายงานตอผูบังคับบัญชา ภายในหวงปงบประมาณ   
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กระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
โรงพยาบาลหนองมะโมง จงัหวัดชัยนาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Web site กลองรองเรยีน หนังสือรองเรียน 

คณะกรรมการฯรับเรื่อง 

เร่ืองการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มอบหมายบุคคลใหสืบสวน

ขอเท็จจรงิเบื้องตน 

รายงานผูบังคับบัญชา 

เรื่องรองเรียนท่ัวไป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ดําเนินการ 

มีมูล ไมมีมูล 

รายงานผูบังคับบัญชา รายงานผูบังคับบัญชา 

รายงาน สสจ.ชัยนาท 
เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ผูรองเรียน/รองทุกข 

แจงผลการรองเรียน 

แจงผลการรองเรียน 

แยกเร่ือง 
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แบบคํารองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
        โรงพยาบาลหนองมะโมง 
        ม.1 ต.หนองมะโมง ชน 17120 

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

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

เรยีน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมะโมง 

  ขาพเจา.......................................................อายุ.........ป อยูบานเลขที่...........หมูที่............ 
ถนน................................ตาํบล.................................อําเภอ................................จังหวัด.............................. 
โทรศัพท...........................................อาชีพ.........................................ตําแหนง............................................. 

  มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหโรงพยาบาล
หนองมะโมงพิจารณาดําเนินการชวยเหลือ หรือแกไขปญหาในเร่ือง
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

  โดยขออาง......................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................เปนพยานหลักฐานประกอบ 

  ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียนตามขางตนเปนจริง และหากเปนคํารองเรียนที่   
ไมสุจริตขาพเจายินดีรบัผิดตามกฎหมาย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

 

 
       ลงชื่อ...................................................... 
           (......................................................) 
               ผูรองเรียน 
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แบบแจงผลการดําเนินการเร่ืองรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

โรงพยาบาลหนองมะโมง 
        ม.1 ต.หนองมะโมง ชน 17120 

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

เรื่อง   แจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน 

เรยีน  ............................................................. 

อางถึง ...........................................................ลงวันที่......................................................... 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1.......................................................................................................................................... 

         2.......................................................................................................................................... 

  ตามที่ศนูยรับเร่ืองรองเรียน โรงพยาบาลหนองมะโมงไดรับแจงขอรองเรียนของทานนั้น 
ปรากฏขอเท็จจริงโดยสรปุ ดังนี้.................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

  ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้ หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจง
คัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย 

  จึงแจงมาเพื่อทราบ 
 
           ลงชื่อ 
       (.................................................) 
              ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองมะโมง 
 
 
 
 


