
 

 

 

 
 
 
 

คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โรงพยาบาลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
1. คำจำกัดความ 

 เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแม่ใจ เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ
จรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของ
โรงพยาบาลแม่ใจ การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็น
ต่าง ๆ 

 การร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
เพื่อดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง อันได้แก่ 
 1.  ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังที่ตั้งโรงพยาบาลแม่ใจโดย 
  - หนังสือรอ้งเรียน (ลงช่ือผู้ร้องเรียน) 
  - บัตรสนเท่ห์ (ไมล่งช่ือผู้ร้องเรียน) 
 2. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๒ ๔๐๕๒, ๐๖๔ - ๑๘๓๓๒๒๔ หรือ 0 5440 9600 
 3. ตู้รับความคิดเห็นของโรงพยาบาลแม่ใจ 
 ๔. Facebook : โรงพยาบาลแม่ใจ 

 การร้องเรียนกระทำผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ  ลูกจ้างช่ัวคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
กระทำความผิดทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้กำหนดไว้ว่าเป็ น
ความผิดทางวินัยและได้กำหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว 

 ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน มีสิทธิเสนอ
คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อโรงพยาบาลแม่ใจได ้

 หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง  “ศูนย์สันติวิธี โรงพยาบาลแม่ใจ” และคณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  โรงพยาบาลแม่ใจ 

 หน่วยงานดำเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
โรงพยาบาลแม่ใจ  และ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่ใจ 

 การดำเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไข
หรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งช่ือที่อยู่ชัดเจน 

 
  



 

 

2. ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 
 2.1 ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
1) การบริหารจัดการ การทีส่วนราชการดำเนินการด้านการ 

บรหิารจัดการโดยเปิดเผย โปรง่ใส และเป็น
ธรรม โดยพจิารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการ และประโยชน
ระยะยาวของราชการทีจ่ะได้รบัประกอบกัน 

1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณ  
ร้องเรียนโดยกล่าวหาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีพฤติกรรมส่อในทางไมสุ่จริตหลาย
ประการ 
2. การบริหารงานพสัดุ ร้องเรียนโดยกล่าวหา
ว่าผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมพีฤติกรรม
ส่อในทางไมโ่ปร่งใสหลายประการ 
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดย 
กล่าวหาว่าผูบ้รหิาร และผูเ้กี่ยวข้อง
ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตัง้ การเลื่อน 
ตำแหน่ง การพจิารณาความดีความชอบ 
และการแตง่ตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม 

2) วินัยข้าราชการ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลกัเกณฑ ์
ข้ึนมาเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการ 
ปฏิบัติหน้าที่ และกำหนดแบบแผนความ
ประพฤติของข้าราชการ เพือ่ให ้
ข้าราชการประพฤติปฏิบัตหิน้าทีร่าชการเป็นไป
ด้วยความเรียบรอ้ย โดยกำหนดให้ข้าราชการ
วางตัวให้ถูกต้อง และเหมาะสมตาม พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการกำหนดไว้ 

การไม่ปฏิบัตหิน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วยวินัย
ข้าราชการตามที่กฎหมายกำหนด 
ฯลฯ 

3) ค่าตอบแทน การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์ เพื่อการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนสำหรบัเจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัตงิานใน
หน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ และ
เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือ
ต่างหน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ ไปในทางมิชอบหรือมกีารทจุริต 
 

1. การเบิกจ่ายเงิน พตส. 
2. ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัต ิ
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
4. ค่าตอบแทนสำหรบัเจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัตงิาน
ในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ 
ฯลฯ 

4) ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่/ 
หน่วยงานของรัฐ 

การทีผู่้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของ 
หน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าทีห่รือ 
หน่วยงานเกี่ยวกบัการกระทำการใดๆ 
ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ต่อผู้รอ้งเรียนหรือโรงพยาบาลแม่ใจ 

ปฏิบัติการใดทีส่่อไปในทางทจุริต ประพฤติ มิ
ชอบ 

 



 

 

 2.2  หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
  2.2.1 ใช้ถ้อยคำหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
   1) ช่ือ ที่อยู่ของผูร้้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน 

  2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจง้เบาะแส 
   3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริง หรือช้ีช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 
   4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
  2.2.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว
ที่เสียหายต่อเจ้าหน้าที่หรือโรงพยาบาลแม่ใจ หรือบุคคลภายนอก 
  2.2.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ใจ 
  2.2.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูล
เพิ่มเติมได้ ในการดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล 
และเก็บเป็นฐานข้อมูล 
  2.2.6 ไม่เป็นคำร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1)  คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยาน
แวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะทาการสบืสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
   2)  คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี  คำ
พิพากษาหรือคำสั่งที่สุดแล้ว 
   3) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คำร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ดำเนินการ 
หรือดำเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจ 
   4) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจว่า จะรับไว้
พิจารณาหรือไม่ เป็นเรื่องเฉพาะกรณี 
 
3. ขอบเขตและขั้นตอนการดำเนินการ 
 3.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ จากช่อง
ทางการร้องเรียนของโรงพยาบาลแม่ใจ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
 1.  ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังที่ตั้งโรงพยาบาลแม่ใจโดย 
  - หนังสือรอ้งเรียน (ลงช่ือผู้ร้องเรียน) 
  - บัตรสนเท่ห์ (ไมล่งช่ือผู้ร้องเรียน) 
 2. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๒ ๔๐๕๒, ๐๖๔ - ๑๘๓๓๒๒๔ หรือ 0 5440 9600 
 3. ตู้รับความคิดเห็นของโรงพยาบาลแม่ใจ 
 ๔. Facebook : โรงพยาบาลแม่ใจ 
    
 



 

 

ลงทะเบียนรบัเรื่องในสมุดคุมรับเรื่องร้องเรียน คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่อง 
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลแม่ใจ พิจารณาสั่งการ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหรือมอบหมายให้งานบริหารงาน
ทั่วไป โรงพยาบาลแม่ใจ  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวน แล้วรายงานผลให้
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจ  พิจารณาสั่งการ และแจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีช่ือ/ที่อยู่/หน่วยงาน 
ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจ เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่อง
ร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลแม่ใจ (รายเดือน/รายปี) แล้ว  เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เก็บเรื่อง 

 3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  (1)  ศูนย์สันติวิธี,  คณะกรรมการบรหิารจัดการความเสี่ยง หรือ งานธุรการ  รับเรือ่งร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทจุริตและประพฤติชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของโรงพยาบาลแม่ใจ ๓ ช่องทาง 
ดังต่อไปนี ้
 1.  ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังที่ตั้งโรงพยาบาลแม่ใจโดย 
  - หนังสือรอ้งเรียน (ลงช่ือผู้ร้องเรียน) 
  - บัตรสนเท่ห์ (ไมล่งช่ือผู้ร้องเรียน) 
 2. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๒ ๔๐๕๒, ๐๖๔ - ๑๘๓๓๒๒๔ หรือ 0 5440 9600 
 3. ตู้รับความคิดเห็นของโรงพยาบาลแม่ใจ 
 ๔. Facebook : โรงพยาบาลแม่ใจ 
  (2) งานธุรการ ลงทะเบียนรบัเรื่องในสมุดคุมเรื่องรอ้งเรียน 
  (3) งานธุรการ คัดแยกหนังสือสง่ให้คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์เนือ้หา
ของเรือ่งร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ 
  (4) คณะกรรมกรรมการบรหิาจัดการความเสี่ยง สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจ พิจารณาลงนาม 
  (5) งานการเจ้าหน้าที่  ส่งเรือ่งใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวข้องดำเนนิการ หรอืเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน 
  (6) คณะกรรมกรรมการบรหิาจัดการความเสี่ยง สรุปแจ้งผู้รอ้งทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีช่ือ/ทีอ่ยู่/
หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน   
  (7) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง รบัรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
  (8) งานการเจ้าหน้าที่ เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจ 
  (9)  งานการเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการบรหิารจัดการความเสี่ยง เกบ็ข้อมลูในสมุดคุมเรือ่ง
ร้องเรียน เพือ่การประมวลผลและสรปุวิเคราะห์ 
  (10) งานการเจ้าหน้าที่  จัดทำรายงานสรปุผลการวิเคราะหเ์สนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี) 
  (11) งานการเจ้าหน้าที่ จัดเกบ็เรื่อง 
 
  



 

 

 3.2  ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสดา้นการทุจริตและประพฤติมชิอบ  
 
ลำดับ กระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ 

1. 

 
(1) งานธุรการ/งานการเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการบริหารจัดการความ

เสี่ยง รับเรื่องร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแสด้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ  

 

2 นาที 
งานธุรการ/

งานการ
เจ้าหน้าที ่

2. 
 

(2) ลงทะเบียนรบัในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน 
 

2 นาที 
งานธุรการ/

งานการ
เจ้าหน้าที ่

3. 

 
(3) คัดแยก/วิเคราะหเ์นื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจง้เบาะแสด้าน

ทุจริต 
นำเสนอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจ 

 

30 นาที งานธุรการ 

4. 
 

(4) ผู้อำนวยการพิจารณาสั่งการ 
 

 
งานธุรการ/

งานการ
เจ้าหน้าที ่

5. 

 
(5.1) แจ้งหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง  5.2 แจ้งผูร้้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสหรือดำเนินการตามข้อสั่งการ (กรณีมีช่ือที่อยู่ชัดเจน) 
      

30 นาที 
งานธุรการ/

งานการ
เจ้าหน้าที ่

6. 

 
6.1 รับรายงานผลการดำเนินงาน 6.2  ติดตามความก้าวหน้า 
      จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

7-15 วัน 
คณะกรรมการ
บรหิารจัดการ

ความเสี่ยง 

7. 
 

(7) สรปุรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
 

1 วัน 
คณะกรรมการ
บรหิารจัดการ

ความเสี่ยง 

8. 

 
(8) เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจพิจารณา 

 
1 วัน 

คณะกรรมการ
บรหิารจัดการ

ความเสี่ยง 
 

9. 

 
(9) เกบ็ข้อมลูในสมุดคุมเรือ่งร้องเรียนเพื่อการสรุปวิเคราะห์ 

 
 

 

30 นาที 
งานธุรการ/

งานการ
เจ้าหน้าที่/RM 
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(10) จัดทำรายงานสรปุผลการวิเคราะห์ 
เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจ (รายเดือน/รายป)ี 

 

1-3 วัน 
คณะกรรมการ
บรหิารจัดการ

ความเสี่ยง 

11. 

 
(11) งานธุรการ/งานการเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการบริหารจดัการ

ความเสี่ยงเก็บเรือ่ง 
 
 

1 วัน 
งานธุรการ/

งานการ
เจ้าหน้าที่/RM 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบรหิารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่ใจ 

ช่ือหน่วยงาน : โรงพยาบาลแม่ใจ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กระทรวงสาธารณสุข 

วัน/เดือน/ปี  :   ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๓    
 

หัวข้อ : คู่มือปฏิบัติงานรบัเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลแม่ใจ  
 

รายละเอียดข้อมลู (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
         คู่มือปฏิบัติงานรบัเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลแม่ใจ  

Link ภายนอก : ไม่ม ี
หมายเหตุ :  เว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.maechaihospital.net 
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………............…
.... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…... 
                   
                      ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู                                       ผู้อนุมัติรับรอง 

                      เนตรชนก วงศ์ประเสรฐิ                                      เนตรชนก วงศ์ประเสริฐ 
                    (นางเนตรชนก วงศ์ประเสริฐ)                               (นางเนตรชนก  วงศ์ประเสริฐ) 
           ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                     ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตกิาร 
            วันที่  ๑๙  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓                       วันที่  ๑๙  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓                        

             
 

ผู้รบัผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร ่

สินธ์ุ  คำวะรัตน์ 
(นายสินธ์ุ  คำวะรัตน์) 

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
วันที่  ๑๙  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                           
 
 


