
 
 

 

 
 

 
คู่มือการปฏิบติังานการรอ้งเรยีน 
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ค าน า 
 
  คู่มือการปฏิบัติงานรบัเรือ่งราวรอ้งทุกข์ของโรงพยาบาลห้วยแถลง   ฉบับน๊ีจดัท าขื๊นเพ่ือ
เปน็แนวทางการด าเนินการจดัการข้อรอ้งเรยีนในการบรกิารของโรงพยาบาลห้วยแถลง  ทั๊งน๊ีการจดัการ 
ข้อรอ้งเรยีนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเรว็และมีประสิทธภิาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการ และความ
คาดหวังของผู้รบับรกิารจ าเป็นต้องมีขั๊นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชดัเจนและ
เปน็มาตรฐานเดียวกัน 
 
 
 
          งานรบัฟังและแก้ไขข้อรอ้งเรยีน   

โรงพยาบาลห้วยแถลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
สารบญั 

 
เรือ่ง              หน้า 
 
หลักการและเหตุผล                ๔ 
สถานทีต๊ั่ง                                 ๔ 
หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ                         ๔ 
วัตถุประสงค์                 ๔ 
ค าจ ากัดความ                 ๔ 
ประเภทเรือ่งรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส              ๕ 
แผนผังกระบวนการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข์            ๗ 
ขั๊นตอนการปฏิบัติงาน                ๘
ภาคผนวก                ๑๐ 

- ใบรบัแจง้เหตุเรือ่งราวรอ้งทกุข์ 
- ใบแสดงความคิดเห็น 
- หนังสือตอบกลับเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทกุข์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๚ หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ๚ศ๚ ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
แนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยืดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิต่์องานบรกิารมีประสิทธภิาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บรกิาร ไม่มีขั๊นตอนปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเปน็ มีการปรบัปรุงภารกิจให้ทนัต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รบัการอ านวยความสะดวกและได้รบั
การตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บรกิารสม่าเสมอ 
 

๒.สถานทีต๊ั่ง 
 ต๊ังอยู่ ณ โรงพยาบาลห้วยแถลง ๔๒๒  ม๚๑  ต๚ห้วยแถลง  อ๚ห้วยแถลง  จ๚นครราชสีมา ๓๐๒๔๐ 
 

๓๚ หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
 ด าเนินการเก่ียวกับข้องรอ้งเรยีนการทุจรติ กาปฏิบัติหรอืการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจา้หน้าที่ในส่วนราชการ จงืเป็นเรือ่งที่โรงพยาบาลห้วยแถลง จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน นอกจากน๊ียังได้บรูณาการการปฏิบัติงานรว่มกับศูนย์รบัเรื่องรอ้งเรยีน 
COMPLAIN CENTER โรงพยาบาลห้วยแถลง เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐานการจัดการเรือ่งราวรอ้งทุกข์ รอ้งเรยีน แจ้งเบาะแส บูรณาการการจัดการ
เรือ่งราวรอ้งทุกข์ รอ้งเรยีน แจ้งเบาะแส ที่มีประสิทธภิาพและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนสรา้ง
ภาพลักษณ์และความเชือ่ม่ัน ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบ
การรบัเรือ่งราวรอ้งทุกข์ คือ การป๋องกัน การส่งเสรมิ การรกัษา การฟ๊ืนฟู บนพ๊ืนฐานของหลักธรรมาภิ
บาล(Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
 

๔. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้การด าเนินงานจดัการข้อรอ้งเรยีนของโรงพยาบาลห้วยแถลง มีขั๊นตอน/กระบวนการ 
และแนวทางในการปฏิบัติงานเปน็มาตรฐานเดียวกัน 
 ๒. เพ่ือให้ม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อ
รอ้งเรยีนทีก่ าหนดไว้อย่างสม่าเสมอ และมีประสิทธภิาพ 
 
๕. ค าจ ากัดความ 
 “เรือ่งรอ้งเรยีน”  หมายถืง   ค ารอ้งเรยีนจากผู้ป่วย ญาติ ผู้รบับรกิาร ทั๊งบุคลากรภายนอกและ
ภายในหน่วยงาน ที่ไม่ได้รบัการตอบสนองความต้องการหรอืความคาดหวัง ท าให้เกิดความไม่พืงพอใจ 
และแจง้ขอให้ตรวจสอบ แก้ไข หรอืปรบัเปลี่ยนการด าเนินการ 
 “การตอบสนองต่อเรือ่งรอ้งเรยีน ” หมายถืง ระบบการตอบสนองหรอื ารายงานผลการด าเนินงาน 
เก่ียวกับเรือ่งรอ้งเรยีนให้ผู้รอ้งเรยีนทราบ ที่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีาร
บรหิารกิจการบ้านเมืองทีดี่พ๚ศ๚ ๒๕๔๖  มาตรา ๓๘ โดยมีการก าหนดระยะเวลาในการตอบสนองหรอืการ



 
 

แจง้ผลการพิจารณาเรือ่งรอ้งเรยีนการปฏิบัติงานหรอืการให้บรกิารของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรอื
เรือ่งรอ้งเรยีนเก่ียวกับการทจุรติและประพฤติมิชอบ ให้ผู้รอ้งเรยีนทราบภายใน ๑๕ วัน   
 “ผู้รอ้งเรยีน” หมายถืง ผู้ป่วย ญาติ ผู้รบับรกิาร ประชาชนทั่วไป องค์กรภาครฐั เอกชน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผู้ได้รบัความเดือดรอ้นหรอืเสียหายหรอือาจเดือดรอ้นจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรอื
หน่วยงานของรฐั 
 “ผู้บรหิาร” หมายถืง ผู้ทีมี่อ านาจลงนามหรอืส่ังการในขั๊นตอนต่างๆ เพ่ือให้เรือ่งรอ้งเรยีนได้รบัการ
แก้ไขเปน็ทียุ่ติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนาระบบการจดัการเรือ่งรอ้งทกุข์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 “หน่วยงาน” หมายถืง โรงพยาบาลห้วยแถลง 
 “เจา้หน้าที”่ หมายถืง ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานราชการ หรอืบุคลากรทีเ่รยีกชือ่อย่างอ่ืนซืง่
ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลห้วยแถลง 
 “การเจรจาไกล่เกลี่ย” หมายถืง กระบวนการไกล่เกลี่ยด้วยการส่ือสารสนทนาระหว่างคู่กรณีหรอื
ผู้แทนต๊ังแต่เริม่มีความขัดแย้งกัน เพ่ือหาทางออกของปัญหา และข้อตกลงที่พืงพอใจโดยเรว็รว่มกัน 
และเพ่ือมิให้ความขัดแย้งบานปลาย 
 “ผู้ไกล่เกลี่ย” หมายถืง เจ้าหน้าที่ที่ได้รบัการแต่งต๊ังให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในระบบ
การแพทย์ หรอืผู้ได้รบัมอบหมาย หรอือาจเปน็บุคคลนอกทีคู่่กรณียอมรบัรว่มไกล่เกลี่ยด้วยก็ได้ 
 

๖.ประเภทเรือ่งรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส 
ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
๑๚การบรกิาร
จดัการ 

การทีส่่วนราชการด าเนินการด้านการบรหิาร 
จดัการโดยเปดิเผย โปรง่ใส และ เปน็ธรรม 
โดยพิจารณาถืงประโยชน์และ ผลเสียทาง
สังคมภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ทีจ่ะด าเนินการ และประโยชน์
ระยะยาวของราชการทีจ่ะได้รบัประกอบกัน 

๑๚ การบรหิารทัว่ไป และงบประมาณ 
รอ้งเรยีน โดยกล่าวหาผู้บรหิาร 
เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานมีพฤติกรรม 
ส่อในทางไม่สุจรติหลายประการ 
๒๚ การบรหิารงานพัสดุ รอ้งเรยีนโดย
กล่าวหาว่า ผู้เก่ียวข้องในการจดัซือ๊จดั
จา้งมีพฤติกรรมส่อในทางไม่โปรง่ใส
หลายประการ และหรอืมีพฤติกรรมส่อ
ไปในทางทจุรติ 
๓๚ การบรหิารงานบุคคล รอ้งเรยีน 
โดยกล่าวหาว่าผู้บรหิาร และ
ผู้เก่ียวข้องด า เนินการเก่ียวกับการ
แต่งต๊ัง การเลื่อนต าแหน่ง การ
พิจารณาความดีความชอบ และการ
แต่งต๊ังโยกย้าย ไม่ชอบธรรม ฯลฯ 

๒๚วินัย
ข้าราชการ 

กฎ ระเบียบต่างๆ ทีว่างหลักเกณฑ์ขื๊นมาเปน็ 
กรอบ ควบคุมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที ่และ 
ก าหนดแบบแผน ความประพฤติของ

การไม่ปฏิบัติหน้าทีต่ามบทบัญญัติว่า 
ด้วยวินัยข้าราชการตามทีก่ฎหมาย 
ก าหนด ฯลฯ 



 
 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
ข้าราชการเพ่ือให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติ
หน้าทีร่าชการเปน็ไปด้วยความ เรยีบรอ้ย 
โดยก าหนดให้ข้าราชการวางตัวให้เหมาะสม 
ตาม พ๚ร๚บ๚ระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ๚ศ๚ 
๒๕๕๑ 

๓๚การเบิก
ค่าตอบแทน 

การจา่ยเงนิค่าตอบแทนในการ ปฏิบัติงาน
ของเจา้หน้าที ่มีเจตนารมณ์เพ่ือการจา่ยเงนิ
ค่าตอบแทนส าหรบัเจา้หน้าทีท่ี ่ปฏิบัติงานใน
หน่วยบรกิารในชว่งนอกเวลาราชการ และ
เจา้หน้าที ่ทีป่ฏิบัติงานนอกหน่วยบรกิาร 
หรอืต่างหน่วยบรกิารทัง๊ในเวลาราชการ และ
นอกเวลาราชการ ไป ในทางมิชอบหรอืมีการ
ทจุรติ 

๑๚ การเบิกจา่ยเงนิ พตส๚ 
๒๚ ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติ 
๓๚ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการ 
๔๚ ค่าตอบแทน อสม๚ 
๕๚ ค่าตอบแทนส าหรบัเจา้หน้าที ่ที่
ปฏิบัติงาน ในหน่วยบรกิารในชว่ง 
นอกเวลาราชการ ฯลฯ 

๔๚ขัดแย้งกับ 
เจา้หน้าที/่ 
หน่วยงาน ของ
รฐั 

การทีผู้่รอ้งเรยีนหรอืผู้เสียหายของหน่วยงาน 
รอ้งเรยีนเจา้หน้าทีห่รอืหน่วยงานเก่ียวกับ 
การกระท าการใดๆ ทีมี่ผลก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างใด อย่างหน่ืง ต่อผู้รอ้งเรยีน
หรอืหน่วยงานในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข 

ปฏิบัติการใดทีส่่อไปในทางทจุรติ 
ประพฤติมิชอบ 

๕๚การมี
พฤติกรรม 
ที ่เข้าข่าย 
ผลประโยชน์ทบั 
ซอ้น 

การทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐักระท าการ ใดๆ ตาม 
อ านาจหน้าทีเ่พ่ือประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับ 
เข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรม หรอืการ 
ด าเนินการทีเ่อ๊ือผลประโยชน์ให้กับตนเอง
หรอืพวกพ้อง ท าให้มีการใชอ้ านาจหน้าที่
เปน็ไปโดยไม่สุจรติก่อให้เกิดผลเสียแก่
ภาครฐั 

เจา้หน้าทีข่องรฐัเขา้มีส่วนได้เสียไม่ว่า 
ทางตรง หรอืทางอ้อมเพ่ือประโยชน์ 
ของตนเองหรอืบุคคลอ่ืน ซืง่เปน็การ 
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ 
ประโยชน์ส่วนรวม 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

๗. แผนผังกระบวนการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใน ๑-๓ วัน 

ส่งต่อกรณีไมส่ าเร็จ 

ภายใน 3-7 วัน 

ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ด้วยตนเองท่ีบุคลากร
ใน รพ. ทุกคน 

กล่อง/ตู้รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 
 

 

Social media, 
Facebook fanpage, Website   

 

เรื่องร้องเรียน 

คณะกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

ระดับ  A B C (near miss/low risk) 
 ระดับ  D E F (Moderate risk) 

 
ระดับ  G H I (High risk) 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุง 

 

จัดท ามาตรการป้องกัน 
 

น าเสนอคณะกรรมการ
บริหาร รพ. 

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 

คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์  

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
โรงพยาบาล (RM) 

ไม่ส าเร็จ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

ทีมไกล่เกลี่ยระดับจังหวัด 

ทีมไกล่เกลี่ย ระดับเขต/กระทรวง กลุ่มกฏหมาย 

ส าเร็จ 

ตอบข้อร้องเรียนตามช่องทาง/ตามที่
ระบุในบันทึกข้อร้องเรียน 

๑ วัน 

ทันท ี



 
 

๘. ขั๊นตอนการปฏิบัติงาน 
การแต่งต๊ังผู้รบัผิดชอบจดัการข้อรอ้งเรยีนของหน่วยงาน 
 ๘๚๑  จดัท าค าส่ังแต่งต๊ังคณะกรรมการด าเนินการ 
 ๘๚๒  แจง้ผู้รบัผิดชอบตามค าส่ังโรงพยาบาลห้วยแถลง เพ่ือสะดวกในการประสานงาน 
 

๙. การรบัและตรวจสอบข้อรอ้งเรยีนจากชอ่งทางต่าง ๆ  
 ด าเนินการรบัและติดตามตรวจสอบข้อรอ้งเรยีนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง ๆ โดยมีข้อ
ปฏิบัติตามทีก่ าหนด ดังน๊ี 

       ชอ่งทาง 
ความถ่ีในการ

ตรวจสอบชอ่งทาง 
ระยะเวลาด าเนินการรบั
ขอ้รอ้งเรยีนเพ่ือประสาน

หาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

รอ้งเรยีนด้วยตนเอง  ทกุครัง๊ทีมี่ผู้
รอ้งเรยีน 

ภายใน ๑ วันท าการ  

รอ้งเรยีนผ่านเว็บไซต์ 
http://www.huaithalaenghospital.com / 

ทกุวัน ภายใน ๑ วันท าการ  

รอ้งเรยีนทางโทรศัพท ์๐๔๔-๓๐๑๐๖๘ ทกุวัน ภายใน ๑ วันท าการ  
รอ้งเรยีนทาง FaceBook, Line ทกุวัน ภายใน ๑ วันท าการ  

 

๑๐. การบันทืกข้อรอ้งเรยีน 
 ๑๐๚๑ กรอกแบบฟอรม์บันทืกข้อรอ้งเรยีน โดยมีรายละเอียด คือ ชือ่ – สกุล ผู้รอ้งเรยีน ที่อยู่ 
หมายเลขติดต่อกลับ เรือ่งรอ้งเรยีน และสถานทีเ่กิดเหตุ 
 ๑๐๚๒ ทุกช่องทางที่มีการรอ้งเรยีน เจ้าหน้าที่ ต้องบันทืกข้อรอ้งเรยีนลงบนสมุดบันทืกข้อ
รอ้งเรยีน 
  
๑๑.หลักเกณฑ์ในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสด้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
 ๑๑๚๑ ชือ่ ทีอ่ยู่ของผู้รอ้งเรยีน/ผู้แจง้เบาะแส 

๑๑๚๒ วัน เดือน ป ึของหนังสือรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส 
๑๑๚๓ ข้อเทจ็จรงิ หรอืพฤติการณ์ของรอ้งเรือ่งรอ้งเรยีน/เรือ่งแจง้เบาะแส ปรากฏอย่างชดัเจนว่า 

มีมูลข้อเท็จจรงิ หรอืชี๊ช่องทางการแจ้งเบาะแส เก่ียวกับการทุจรติของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน จัดแจ้ง
เพียงพอทีส่ามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

๑๑๚๔ ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) –ใชถ้้อยค าสุภาพหรอืข้อความสุภาพ 
 

๑๒. การประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ไขข้อรอ้งเรยีนและการแจง้กลับผู้รอ้งเรยีน 
 ๑๒๚๑ กรณีหน่วยงานได้รบัเรือ่งรอ้งเรยีน ทีไ่ด้จากการปฏิบัติงานหรอืให้บรกิารของเจา้หน้าทีต่าม
ชอ่งทางต่างๆ ได้ก าหนดให้หน่วยงานรบีส่งเรือ่งดังกล่าวไปยังหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับเรือ่งรอ้งเรยีน
ต่างๆเพ่ือด าเนินการต่อไป รวมถืงการตอบสนองเรือ่งรอ้งเรยีนต้องตอบค าถามหรอืแจ้งการด าเนินการ
ให้ทราบภายใน ๑๕ วัน 



 
 

 ๑๒๚๒ การรายงานผลการด าเนินงานเรือ่งรอ้งเรยีน ให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับเรือ่งรอ้งเรยีน
ต่างๆ จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีน พรอ้มวิเคราะห์ปญัหาอุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขเสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลทกุ ๖ เดือน  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวอยา่งแบบค ารอ้งเรยีน/รอ้งทกุข(์ด้วยตนเอง)                  
 

          คณะกรรมการบรหิารจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทุกข์ 
              โรงพยาบาลห้วยแถลง  

       วันที๚่๚๚๚๚๚๚๚๚เดือน๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚พ๚ศ๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ 

เรือ่ง   …………………………………………………………. 

เรยีน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง 

 ข้าพเจา้๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚อายุ๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ป ึอยู่บ้านเลขที๚่๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚หมู่ที่๚๚๚๚๚๚๚...... 

ต าบล๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚อ าเภอ๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚จงัหวัด๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚โทรศัพท๚์๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ 
อาชพี๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ถือบัตร๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ ๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚เลขที่
๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ออกโดย๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ ๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚วันออกบัตร
๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚บัตรหมดอายุ๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ประสงค์ขอรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสการ ต่อต้านการ
ทจุรติ เพ่ือให้โรงพยาบาลห้วยแถลงพิจารณา ด าเนินการตรวจสอบหรอืชว่ยเหลอืและ แก้ไขปญัหาใน
เรือ่ง
๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚
๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ 
๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚
๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚
๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚
๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ 
 ทัง๊น๊ี   ข้าพเจา้ขอรบัรองว่าค าขอรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสการต่อต้านการทจุรติ ตามข้างต้น
เปน็ 
จรงิ ทกุประการ โดยข้าพเจา้ขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์(ถ้ามี)ได้แก่  
 ๑)๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚จ านวน๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ชุด 
 ๒)๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚จ านวน๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ชุด 
 ๓)๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚จ านวน๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ชุด 
  

 จงืเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

        ขอแสดงความนับถือ 

 
                       (๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚) 

 



 
 

ตัวอยา่งใบแสดงความคิดเห็นโรงพยาบาลห้วยแถลง 
 ทางโรงพยาบาลห้วยแถลง มีความยินดีทีจ่ะรบัฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ปว่ย
และผู้รบับรกิารทกุทา่น  กรุณาใชแ้บบฟอรม์ทีก่ าหนดให้ เพ่ือปรบัปรุงและพัฒนางานของทาง
โรงพยาบาลห้วยแถลงให้ดียิ่งขื๊น   
ด้านการบรกิาร 
๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚
๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ ๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚
๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ 
๚ด้านความปลอดภัย 
๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚
๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚
๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ 
๚ด้านจรยิธรรม 
๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚
๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚
๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ 
๚ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚
๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚
๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚      
          ลงชือ่๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚
          วันที ่๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตัวอยา่งแบบแจง้ผลการด าเนินการต่อเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์
 
 

 
 
ที ่นม ๐๐๓๒๚๓๐๑/                                                     โรงพยาบาลห้วยแถลง ต าบลห้วยแถลง 
                                                          อ าเภอห้วยแถลง จงัหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐ 
      
      วันที๚่๚๚๚๚๚๚๚๚เดือน๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚พ๚ศ๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ 

เรือ่ง  แจง้ผลการด าเนินการต่อเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์ 

เรยีน……………………………………………………… 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย ๑๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ 
 ๒๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ ๚๚๚๚๚๚ 
 ๓๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ 

 ตามที่ โรงพยาบาลห้วยแถลง (ศูนย์รบัเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์ ผ่านศูนย์รบัเรือ่งราว
รอ้งเรยีน/รอ้งทกุข์โรงพยาบาลห้วยแถลง) ได้แจง้ตอบรบัการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์ ของท่าน ตามที่
ทา่นได้รอ้งเรยีน/รอ้งทกุข์ไว้ ความละเอียดแจง้แล้ว น๊ัน  
 โรงพยาบาลห้วยแถลง ได้รบัแจง้ผลการด าเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
ตามประเด็นทีท่า่นได้รอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์แล้ว ปรากฏข้อเทจ็จรงิโดยสรุปได้ดังน๊ี 
๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚
๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚
๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
ส่ิงทีส่่งมาพรอ้มน๊ี ทัง๊น๊ี หากทา่นไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจง้คัดค้านพรอ้มพยานหลักฐาน
ประกอบด้วย 
    
   จงืแจง้มาเพ่ือทราบ 

     ขอแสดงความรบัถือ 
 

               (๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚๚) 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง 

 
 
 


