
คูมือปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับเรื่องรองเรยีนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ

จัดทําโดย

ศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลศรีสมเด็จ

อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด



คํานํา
คูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียน/รองทุกข ของโรงพยาบาลศรีสมเด็จ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบหรือ

แนวทางในการปฏิบัติงานดานรับเรื่องรองเรียนรอง ทุกขผานศูนยรับเรื่องรองเรียนของโรงพยาบาลศรีสมเด็จ
ท้ังในเรื่องรองเรียนท่ัวไป และรองเรียนดานการจัดซื้อจัดจาง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอ
สถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการ
ประเมินผลการใหบริการ สมํ่าเสมอ ท้ังนี้การจัดการขอรองเรียนจนได ขอยุติใหมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ จําเปนตองมีข้ันตอน/
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน

ศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลศรีสมเด็จ



บทท่ี 1
บทนํา

๑. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ. ๒๕๔๖ ได

กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงาน เกินความจําเปน มีการ
ปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณประชาชนไดรับการอานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการสมํ่าเสมอ

โรงพยาบาลศรีสมเด็จจึงไดจัดทาคูมือปฏิบัติงานดานการรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ
โรงพยาบาลศรีสมเด็จ เพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน

๒. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ
๑. เพ่ือใหเจาหนาท่ีโรงพยาบาลศรีสมเด็จใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราวรองเรียน

การ ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือขอความชวยเหลือใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของ โรงพยาบาลศรีสมเด็จมีข้ันตอน/กระบวนการ และ

แนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน
๓. เพ่ือสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
๔. เพ่ือเผยแพรใหกับประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียของโรงพยาบาลศรีสมเด็จทราบกระบวนการ
๕. เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนท่ี

กําหนดไวอยางสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ

๓. การจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลศรีสมเด็จ
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับท่ี ๙๖/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง

การ จัดตั้งศูนยดํารงธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และใหจัดตั้งเพ่ือเปนศูนยในการ
รับเรื่องราวรองทุกขและใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับเรื่องปญหาความตองการและขอเสนอแนะ
ของประชาชน

๔. ขอบเขต กรณีขอรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง
๔.๑ สอบถามขอมูลเบื้องตนจากผูขอรับบริการถึงความประสงคของการขอรับบริการ
๔.๒ ดําเนินการบันทึกขอมูลของผูขอรับบริการ เพ่ือเก็บไวเปนฐานขอมูลของผูขอรับบริการจาก

เจาหนาท่ีรับผิดชอบ
๔.๓ แยกประเภทงานรองเรียน เรื่องรองเรียนจัดซื้อจัดจางใหกับหัวหนาพัสดุ เพ่ือเสนอเรื่องใหกับ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นพิจารณาความเห็น
- กรณีขอรองเรียนเก่ียวกับจัดซื้อจัดจาง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/ท่ีปรึกษากฎหมายจะให

ขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องท่ีผูขอรับบริการตองการทราบ เม่ือใหคําปรึกษาเรียบรอยแลวเรื่องท่ีขอรับ
บริการถือวายุติ

/-กรณีขอ...



- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลศรีสมเด็จ จะใหขอมูลกับผูขอรับบริการในเรื่องท่ีตองการทราบ และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะ
ดําเนินการรับเรื่องดังกลาวไว และเสนอหัวหนาหนวยงานเปนผูพิจารณาสงตอใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตอไป ภายใน ๑-๒ วัน

- กรณีขอรองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจาง ใหผูขอรับการบริการรอการ
ติดตอกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ หากไมไดรับการติดตอกลับจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของภายใน ๑๕ วัน ใหติดตอกลับท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลศรีสมเด็จ โทรศัพท ๐43-
508154

๕. สถานท่ีตั้ง
ตั้งอยู ณ ท่ีโรงพยาบาลศรีสมเด็จ เลขท่ี 50 ม.13 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.รอยเอ็ด 45000

๖. หนาท่ีความรับผิดชอบ
เปนศูนยกลางในการรับเรื่องราวรองทุกขและใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษารับเรื่องปญหา

ความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน

๗.ระยะเวลาเปดใหบริการ
เปดใหบริการวันจันทร-วันศุกร (ยกเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.



บทท่ี 2
ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการรองเรียน

คําจํากัดความ
ผูรับบริการ หมายถึง ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป ผูรับบริการ ประกอบดวย

หนวยงานของรัฐ เจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ/เอกชน/หรือบุคคล/นิติบุคคล
หนวยงานของรัฐ ไดแก กระทรวง ทบวง กรมหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และใหหมายความรวมถึงองคกรอิสระ องคการมหาชน หนวยงาน ในกํากับของรัฐ
และหนวยงานอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกัน

เจาหนาท่ีของรัฐ ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจา ลูกจางชั่วคราวและผูปฏิบัติงาน
ประเภทอ่ืน ไมวาจะเปนการแตงตั้งในฐานะเปนกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด รวมท้ังผูซึ่งไดรับแตงตั้งและถูกสั่งให
ปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ

ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางออมจาก
การ ดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในชุมชน/หมู

การจัดการขอรองเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน
ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล

ผูรองเรียน หมายถึง ประชาชนท่ัวไป/ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอยังศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลศรี
สมเด็จ ผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/
การชมเชย/การรองขอขอมูล

ชองทางการรับขอรองเรียน หมายถึง ชองทางตางๆ ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน เชน ติดตอดวย
ตนเอง รองเรียนทางโทรศัพท/เว็บไซต

เจาหนาท่ี หมายถึง เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน ขอรองเรียน แบงเปน
ประเภท 2 ประเภทคือ เชน ขอรองเรียนท่ัวไป, การรองเรียนเก่ียวความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัดจาง เปน
ตน

คํารองเรียน หมายถึง คําหรือขอความท่ีผูรองเรียนกรอกตามแบบฟอรมท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกขหรือระบบการรับคํารองเรียนเอง มีแหลงท่ีสามารถตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอยางชัดเจนหรือมี
นัยสําคัญท่ีเชื่อถือได

การดําเนินการเรื่องรองเรียน หมายถึง เรื่องรองเรียน/รองทุกขท่ีไดรับผานชองทางการรองเรียน
ตางๆ มาเพ่ือทราบ หรือพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจหนาท่ี

การจัดการเรื่องรองเรียน หมายถึง กระบวนการท่ีดําเนินการในการแกไขปญหาตามเรื่องรองเรียนท่ี
ไดรับ ใหไดรับการแกไข หรือบรรเทาความเดือดรอนจากการดําเนินงาน

ชองทางการรองเรียน
๑. รองเรียนดวยตนเองท่ีโรงพยาบาลศรีสมเด็จ ยื่นโดยตรง (จดหมาย/เอกสาร)
๒. รองเรียนผานตู/กลองรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)
๓. ไปรษณียปกติ (จดหมาย/บัตรสนเทห/เอกสาร)
๔. โทรศัพท/โทรสาร ๐43-508154
๕. รองเรียนทาง Face Book

/บทท่ี 3...



บทท่ี ๓
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. รองเรียนดวยตนเองท่ีโรงพยาบาลศรีสมเด็จ
๒. รองเรียนผานตู/กลองรับความความคิดเห็น
๓. ไปรษณียปกติ
๔. โทรศัพท/โทรสาร ๐43-508154
๕. รองเรียนทาง Face Book

รับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

พิจารณาแยกเรื่องท่ีรองเรียน

เรื่องรองเรียน เรื่องรองทุกข เรื่องสอบถามขอมูล

หนวยท่ีเก่ียวของหาขอมูล/ตรวจสอบขอเท็จจริง/
พรอมท้ังไกลเกลี่ยเบื้องตน

ยุติไมได ยุติได

ทีมไกลเกลี่ยวิเคราะหขอมูลพิจารณา/ไกลเกลี่ย/แจงผล สรุปผลและรายงานผู้บริหาร



บทท่ี ๔
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน
๑. จัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน
๒. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
๓. แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งโรงพยาบาลศรีสมเด็จทราบ เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ โดยมีขอ

ปฏิบัติ ตามท่ีกําหนด ดังนี้
ชองทาง ความถี่ในการ

ตรวจสอบ
ระยะเวลาดําเนินการรับขอรองเรียนเพื่อ

ประสานหาทางแกไข
หมายเหตุ

รองเรียนดวยตนเองท่ี
โรงพยาบาลศรีสมเด็จ

ทุกครั้งท่ีมีผู
รองเรียน

ภายใน ๑- ๒ วันทําการ

รองเรียนผานตู/กลองรับความ
ความคิดเห็น

ทุกวัน ภายใน ๑- ๒ วันทําการ

ไปรษณียปกติ (จดหมาย/บัตร
สนเทห/เอกสาร)

ทุกวัน ภายใน ๑- ๒ วันทําการ

รองเรียนทางโทรศัพท/ โทรสาร ทุกวัน ภายใน ๑- ๒ วันทําการ

รองเรียนทาง Face Book ทุกวัน ภายใน ๑- ๒ วันทําการ

การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหาขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการแจงผูรองเรียน /
รองทุกขทราบ

๑. กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที

๒. ขอรองเรียน / รองทุกข ท่ีเปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน
ไฟฟาสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทําบันทึกขอความ เสนอไป
ยังผูบริหารเพ่ือสั่งการหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ

๓. ขอรองเรียน / รองทุกข ท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน ใหดําเนินการประสาน
หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหาตอไป

๔ ขอรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความไม โปรงใส
ในการจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกขอความเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบตอไป



การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน
ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทําการ เพ่ือเจาหนาท่ีศูนยฯ

จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบตอไป

การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ
๑. ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบใหผูบริหารทราบ

ทุกเดือน
๒. ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพ่ือนํามาวิเคราะหการจัดการขอ

รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง
พัฒนาองคกรตอไป

มาตรฐานงาน
การดําเนินการแกไขขอรองเรียน ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด กรณีไดรับเรื่องรองเรียน

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ดําเนินการ ตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียนทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน ทําการ



ภาคผนวก



แบบคํารองเรียน ๑

แบบคํารองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดวยตนเอง)
ท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลศรีสมเด็จ

วันท่ี............ เดือน…………….................... พ.ศ. …………......
เรื่อง ...................................................................................................................................................................
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ

ขาพเจา.................................................................... อายุ..................ป อยูบานเลขท่ี............................
หมูท่ี............. ตําบล........................................ อําเภอ …..................................... จังหวัด..................................
โทรศัพท........................................... อาชีพ.......................................................................................................
ตําแหนง............................................................................ ถือบัตร....................................................................
เลขท่ี................................................................................ ออกโดย...................................................................
วันออกบัตร.......................................บัตรหมดอายุ................................................ มีความประสงคขอรองเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหโรงพยาบาลศรีสมเด็จ พิจารณาดําเนินการ ชวยเหลือหรือแกไขปญหาใน
เรื่อง………...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคํารองการทุจริตและประพฤติมิชอบตามขางตนเปนจริง และยินดี
รับผิดชอบท้ังทางแพงและทางอาญา หากจะพึงมีโดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองทุกขการ
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ (ถามี) ไดแก
๑) ................................................................................................... จํานวน............ชุด
๒) .................................................................................................. จํานวน............ชุด
๓) ................................................................................................... จํานวน............ชุด
4) ................................................................................................... จํานวน............ชุด

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป

ขอแสดงความนับถือ

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

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

ผูรองทุกข/รองเรียน



แบบคํารองเรียน ๒

แบบคํารองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (โทรศัพท)
ท่ีศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลศรีสมเด็จ

วันท่ี............ เดือน…………….................... พ.ศ. …………......

เรื่อง .....................................................................................................................................................................
เรียนผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ

ขาพเจา................................................................... อายุ..............ป อยูบานเลขท่ี.................................
หมูท่ี.................. ตําบล......................................... อําเภอ………..………...................... จังหวัด............................
โทรศัพท.......................................... อาชีพ.......................................................................................................
ตําแหนง.................................................................................................... มีความประสงคขอรองเรียนทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพ่ือใหโรงพยาบาลศรีสมเด็จพิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือ แกไขปญหาใน
เรื่อง……….............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เปนพยานหลักฐานประกอบ

ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคํารองการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามขางตนเปนจริง และ เจาหนาท่ีได
แจงใหขาพเจา ทราบแลววาหากเปนคํารองท่ีไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ................................................จนท.ผูรับเรื่อง

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

วันท่ี .............เดือน................................... พ.ศ. .................... เวลา.......................................



ตอบขอรองเรียน

แบบแจงการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ท่ี รอ 0032.315/.........………….. ท่ีโรงพยาบาลศรีสมเด็จ
50 หมู 13 ตําบลศรีสมเด็จ

อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด

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

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน

เรียน ………………………………………………

ตามท่ีทานไดรองทุกข/รองเรียน ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลศรีสมเด็จโดยทาง
( ) ดวยตนเอง ( ) ตูหรือกลองรับความคิดเห็น ( ) ไปรษณีย ( ) ทางโทรศัพท ( ) อ่ืนๆ

ลงวันท่ี …………………..………. เก่ียวกับเรื่อง……………….………………………………………………………….………… นั้น
โรงพยาบาลศรีสมเด็จไดลงทะเบียนรับเรื่องรองทุกข/รองเรียนของทานไวแลว ตามทะเบียนรับเรื่อง
เลขรับท่ี ………………………………… ลงวันท่ี ………………………………………………….. และโรงพยาบาลศรีสมเด็จได
พิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา

( ) เปนเรื่องท่ีอยู ในอํานาจหนาท่ีของโรงพยาบาลศรีสมเด็จ และไดมอบหมาย
ให………………….…………………………………………………….………. เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ

( ) เปนเรื่องท่ีไมอยู ในอํานาจหนาท่ีของโรงพยาบาลศรีสมเด็จ และไดจัดสงเรื่อง
ให………..……………………………………………….…………………… ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตอไปแลว ท้ังนี้ทานสามารถติดตอประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงาน ดังกลาวได
อีกทางหนึ่ง

( ) เปนเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว ตามกฎหมาย จึง
ขอใหทานดําเนินการตาม ข้ันตอนและวิธีการท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป

จึงแจงมาเพ่ือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

โรงพยาบาลศรีสมเด็จ
โทร 043 508154


