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คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
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หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิด 
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิด 
ความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ มีประสิทธิภาพและเกิดความ 
คุ้มค่าในการใหบ้รกิาร ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกนิความจำเป็น มีการปรับปรงุภารกิจใหทั้นต่อสถานการณ์ 
ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ มีการประเมินผลการ 
ให้บริการ ท้ังนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความ 
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบรกิาร จำเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงาน  
ทีชั่ดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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1. หลักการและเหตุผล 

 
บทที ่1
บทนำ 

 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖         
ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์    
ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น       
มีการปรับปรงุภารกิจให้ทันต่อสถานการณ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง 
ความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บรกิาร สม่ำเสมอ 

โรงพยาบาลแม่ทา จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข ์(เรื่องรอ้งเรียนท่ัวไป
และเรื่องรอ้งเรียนการจัดซ้ือจัดจ้าง) ของโรงพยาบาลแม่ทาเพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
2. วัตถุประสงค์ในการจัดทาคู่มือ 

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทา ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราว
รอ้งเรียน รอ้งทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลแม่ทา มีขั้นตอน/กระบวนการ 
และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3. เพื ่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั ่วทั้งองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔. เพื ่อเผยแพร่ให้กับผู้ร ับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงพยาบาลแม่ทาทราบ
กระบวนการ 

๕. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ            
ข้อร้องเรียน ท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวโรงพยาบาลแม่ทา 

จัดต้ังเพ่ือเป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และใหบ้ริการข้อมูลข่าวสาร ใหค้ำปรึกษารับ
เรื่อง ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ขอบเขต 
1. ร้องเรียนเรื่องการรับบริการ/ เรื่องท่ัวไป  

1.1 กรณีเกิดจากความผิดพลาดของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ ที่ทำให้ผู้รับบริการต้องรับการ
รักษาเพิ่ม หรือ ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น หรือทำใหเ้กิดความพิการ หรือทำใหต้้องมีการกู้
ชพี หรือทำใหเ้สียชีวิต 

-   ผู้ใหบ้รกิารโดยรายงานเหตุการณ์ท่ีเกดิขึ้นด้วยวาจาโดยตรง และหรือทางโทรศัพท์กับ 
    หัวหน้าเวร หัวหน้างาน แพทย์เจ้าของไข้ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ผู้อำนวยการ 

โรงพยาบาลแม่ทาทันที ่
-   โรงพยาบาลแม่ทา จัดทีมเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้รับบริการและหรือญาติ ทันที ภายใน       

24 ช่ัวโมง และรายงานผลใหผู้้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทารับทราบ 

-  ถ้าทีมเจรจาไกล่เกลี่ย ไม่สามารถยุติกรณีข้อพิพาทได้ รีบเสนอปัญหาให้สำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดพังงาทราบ (โดยให้รายงานเป็นวาจาทางโทรศัพท์ทันที) ภายใน    
1 วัน เพ่ือดำเนินการหาข้อยุติโดยเร็ว 

1.2 กรณีร้องเรียนเรื่องรับบริการอ่ืน ๆ 
-   สอบถามข้อมลูเบ้ืองต้นจากผู้ขอรับบรกิารถงึความประสงค์ของการขอรับบริการ 
-   ดำเนินการบนัทึกข้อมลูของผู้ขอรับบริการ เพ่ือเกบ็ไว้เป็นฐานข้อมูล ของผู้ขอรับบริการ

จากศูนย์บริการ 
-   แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบรกิาร เช่น การแสดง พฤติกรรม

ท่ีไม่สุภาพ/มารับบรกิารแล้วไม่พบแพทย์/ระยะเวลาการรอคอยนาน เป็นต้น 
-   ดำเนินการให้คำปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื ่อตอบสนองความประสงค์ของ         

ผู้ขอรับบรกิาร 
-   เจ้าหน้าท่ีดำเนินการเพ่ือตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ 

2. กรณีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ/การจัดซ้ือจัดจ้าง 
2.1 สอบถามข้อมลูเบ้ืองต้นจากผู้ขอรับบรกิารถงึความประสงค์ของการขอรับบรกิาร 
2.2 ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพ่ือเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการ

จากเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
2.3 แยกประเภทเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับหัวหน้ารับเรื่องร้องเรียน เพื่อเสนอเรื่อง

ให้กบัผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ันพิจารณาความเห็น 
-   กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าฝ่ายบริหาร   

จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ เมื่อให้คำปรึกษา
เรียบร้อยแล้ว เรื่องท่ีขอรับบริการถือว่ายุติ 

-   กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสเกี ่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลแม่ทา จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับ
บริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจะดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และ
หัวหน้ารับเรื่องร้องเรียนเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ต่อไป ภายใน 1 - 2 วัน 



 
-  กรณีขอร้องเรียน /ร้องทุกข์ /แจ้งเบาะแสเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง  ให้ผู้ขอรับการบริการ    

รอการติดต่อกลับ หรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หากไม่ได้รับการ
ติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องภายใน 15 วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื ่อง
ร้องเรียน โรงพยาบาลแม่ทา โทรศัพท์ 053 976000 หรือ 053 976019 ต่อ     
๑30 (หวัหน้ากลุ่มงานการพยาบาล) 
 

5. สถานที่ตั้ง 
ห้องหัวหน้ากลุ ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลแม่ทา 238 หมู ่ที่ 8 ตำบลทาสบเส้า       

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
 

6. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ใหค้ำปรึกษารับเรื่อง

ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 
 

7.  ช่องทางการร้องเรียน 
๑)  รอ้งเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
๒)  ไปรษณีย์ปกต ิ(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
๓)  ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาล 
๔)  web. www.mth.go.th  เมนู ร้องเรียน - ร้องทุกข์ 
๕)  โทรศัพท ์ หมายเลข 053-976000 หรอื 053-976019 ต่อ ๑30 (หัวหน้ากลุ่มงาน

การพยาบาล) 
6)  ศูนย์ดำรงธรรม ณ ท่ีว่าการอำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  สายด่วน  1567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท ี่ 2 
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการร้องเรียน 

 
คำจำกดัความ 
ผู้รับบรกิาร                 หมายถึง ผู้ท่ีมารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนท่ัวไป 

  -  ผู้รับบรกิาร ประกอบด้วย 
  -  หน่วยงานของรฐั*/เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรฐั/เอกชน /หรือบคุคล/ 
     นิติบุคคล 
* หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง
องค์กรอิสระ องค์การ มหาชน หน่วยงานในกากับของรัฐและหน่วยงานอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกัน 
** เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง
ชั่วคราวและผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็น
กรรมการหรือฐานะอ่ืนใด รวมท้ังผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่
หน่วยงานของรัฐ 

-  บุคคล/หน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
-  ผู้ใหบ้รกิารตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ 
-  ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
-  ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ 
-  ผู้มสิีทธิรับเงินจากทางราชการท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางอ้อมจาก

การดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชน/หมู่บ้าน 
 

การจัดการข้อร้องเรียน   หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือร้องข้อข้อมูล 
 

ผู้ร้องเรียน          หมายถึง ประชาชนท่ัวไป / ผู้มส่ีวนได้เสียท่ีมาติดต่อยังศูนย์รับเรื่อง
รอ้งเรียน โรงพยาบาลแม่ทา ผ่านช่องทางต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์ 
ครอบคลุมการร้องเรียน/ การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ 
ชมเชย/การร้องข้อข้อมูล 
 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน หมายถึง ช่องทางต่างๆ ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น  ติดต่อด้วยตนเอง
รอ้งเรียนทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/ศูนย์หลักประกันภาพ 

 
 



 
เจ้าหน้าที ่            หมายถึง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  

 
 ข้อร้องเรียน         หมายถึง แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคือ เช่น 

-   ข้อร้องเรียนท่ัวไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ท่ัวไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะนำคำ
ชมเชย สอบถามหรือร้องข้อข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการ
ใหบ้รกิารของหน่วยงาน 

-   การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นต้น 
 
 

คำรอ้งเรียน        หมายถึง คำหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์ร ับเร ื ่อง
รอ้งเรียน/รอ้ง ทุกข์ หรือระบบการรับคำรอ้งเรียนเอง มีแหล่งท่ีสามารถตอบสนอง 
หรือมรีายละเอียด อย่างชัดเจนหรือมนีัยสำคัญท่ีเช่ือถือได 
 

การดาเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ มา
เพ่ือทราบ หรือพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที ่
 

การจัดการเรื่องรอ้งเรียน หมายถึง กระบวนการท่ีดำเนินการในการแกไ้ขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับให้ 
ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดรอ้นจากการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3  
แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 



 

บทท่ี 4 
 

การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
1 จัดต้ังศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
2 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำส่ังโรงพยาบาลแม่ทาทราบ เพ่ือความ สะดวกในการประสานงาน 

 

 
 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ  
ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน ท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมี

ข้อปฏิบัติตามท่ีกำหนดดังนี้ 
 

 
ช่องทาง 

ความถ่ี 
ในการตรวจสอบ 

ช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รับข้อร้องเรียนเพื่อ 

ประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

รอ้งเรียนด้วยตนเอง  
ณ ศูนย์โรงพยาบาลแม่ทา 

ทุกครั้งท่ีมผู้ีร้องเรียน ภายใน ๑-2 วันทำการ - 

รอ้งเรียนทางโทรศัพท์ 
053 -976000 
 

ทุกวัน ภายใน ๑-2 วันทำการ - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)                    (แบบคำร้องเรียน๑) 

ทีศู่นย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลแม่ทา 

วันท่ี.........เดือน........................ พ.ศ. .......... 
เรื่อง ......................................................................................................................................... 

 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
 

ข้ าพ เ จ ้ า ............................................... อายุ ..............ป ี  อย ู ่ บ้ าน เ ลขท ี่....................          
หมู่ที่ ............. ตำบล ........................อำเภอ…………...........จังหว ัด .......................โทรศ ัพท ์ ....................      
อาชีพ ................................... ถ ือบัตร .....................................เลขท ี ่ .......................................................... 
ออกโดย.......................................วันออกบัตร.........................................บัตรหมดอายุ................................. 
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้โรงพยาบาลแม่ทาพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไข 
ปัญหาในรื่อง………....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และยินดีรับผิดชอบ          
ท้ังทางแพ่ง และทางอาญาหากจะพึงมี 

โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่ 
๑) ................................................................................................... จำนวน................................ชุด 
๒) ..................................................................................................  จำนวน............ชุด 
๓) ................................................................................................... จำนวน............ชุด 
๔) ................................................................................................... จำนวน............ชุด 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพจิารณาดำเนินการต่อไป  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

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

 ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน



 
 
 

แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทรศัพท์)           (แบบคำรอ้งเรียน.๒) 
ท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลแม่ทา 

วันที.่........เดือน.......................... พ.ศ. ............. 
เรื่อง ...................................................... ........................................................................................ 

 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
 

ข้าพเจ้า ............................................... อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่...................... หมู่ที…่...... 
ถนน..................................ตำบล.............................. อำเภอ........................... จังหวัด................................... 
โทรศัพท.์.................................อาชีพ..........................................ตำแหน่ง....................................................... 
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/รอ้งเรียน เพ่ือให้โรงพยาบาลแม่ทา พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไข 
ปัญหาในเรื่อง………......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
โดยขออ้าง....................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ 

ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำรอ้งทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และเจ้าหน้าที่ได้แจ้ง
ใหข้้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นคำร้องท่ีไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได 
 

 

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

วันท...............เดือน.........................พ.ศ............. 
เวลา ..............................



 
 
 

แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน                (ตอบข้อร้องเรียน1) 
 

 

ที่ ลพ......................... (เรื่องรอ้งเรียน) /...............                         โรงพยาบาลแม่ทา     
         อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน 51110 

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

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 

เรียน ……………………………………………………………….. 
 

ตามทีท่่านได้รองทุกข์ /ร้องเรียน ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลแม่ทา 
  โดยทาง ( ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ ( ) ด้วยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท์ 

(   ) อ่ืนๆ.................................................................................................................................. 
ลงวนัที ่....................................... เกี่ยวกับเรื่อง................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………นั้น 

 

โรงพยาบาลแม่ทา  ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว ตามทะเบียน 
รับเรื่อง เลขรบัที่..........................................ลงวันที.่.....................................................และโรงพยาบาลแม่ทา 
ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า 

(  ) เป็นเรื่องท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของโรงพยาบาลแม่ทา และได้มอบหมายให้..................... 
……………………................................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดำเนินการ 

(  ) เป็นเรื่องท่ีไม่อยู่ในอำนาจหน้าท่ีของโรงพยาบาลแม่ทา  และได้จัดส่งเรื่องให้................ 
........................................................................................ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ
ต่อไป แล้วทัง้นี้ ท่านสามารถติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง 

(  ) เป็นเรื่องท่ีมีกฎหมายบญัญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ตาม
กฎหมาย.......................................................................................... จึงขอให้ท่านดำเนินการตามข้ันตอนและ
วิธีการท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป 
 

 

จงึแจ้งมาเพ่ือทราบ 
 

 

ขอแสดงความนับถอื 
 

 
 
 
 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  
โทร. 053976000



 
 
 

แบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน      (ตอบข้อร้องเรียน 2) 
 

 

ที ่......................................... (เรื่องร้องเรียน) /..........                               โรงพยาบาลแม่ทา 
                    อำเภอ แม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 

 

 

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

 

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อ้างถึง หนังสือ รพ.แม่ทา ที ่ลพ....................... /............................. ลงวันที่....................................... 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. .......................................................................................................................................... 
๒ . ........................................................................................................................................ 
๓ . ......................................................................................................................................... 
ตามท่ี โรงพยาบาลแม่ทา (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ 

รอ้งเรียนของท่านตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 

โรงพยาบาลแม่ทาได้รับแจ้งผลการดำเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตาม
ประเด็นท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงโดย 
สรุปว่า……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาพร้อมนี้ 
ท้ังนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอใหแ้จ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย 

จงึแจ้งมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถอื 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) 
โทร. 053 976000



 

 
 
 

 
 

คำสั่งโรงพยาบาลแม่ทา 
ที่  122/ 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศูนย์รับข้อร้องเรียน และเจรจาไกล่เกลี่ยโรงพยาบาลแม่ทา 
.......... ........................................................  

เนื่องด้วย  โรงพยาบาลแม่ทา  เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีผู้รับบริการเป็นจำนวนมาก  ด้านการ
รักษาภายในโรงพยาบาล  การส่งรักษาต่อ  การทำหัตถการ  ถึงแม้จะมีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติการณ์
แล้ว  แต่ยังเกิดอุบัติการณ์ต่าง ๆ  เช่นการร้องเรียนของผู้รับบริการในด้านพฤติกรรมบริการ  ความไม่พึงพอใจ
ต่อการรักษาพยาบาลส่งผลต่อความเสียหายทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สินของโรงพยาบาล  ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือและบรรเทาเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งรุนแรงและไม่รุนแรงตาม  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  โรงพยาบาลแม่ทาจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้    

 
1. นพ.เทพฤทธิ์ พัฒนรังสรรค์ นายแพทย์ชำนาญการ ประธานกรรมการ 
2. ทพ.สุดอำนาจ ธรรมชัย  ทัตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3.นางพัชรี  คำธิตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.นางรัตนาภรณ์ สุคำอ้าย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ 
5.นางอัตถภรณ์ สุธรรมยะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
6.นางการเกต รังรองธานินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทและหน้าที่ 
1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการเรื่องการป้องกันการร้องเรียน  ฟ้องร้องคดีทาง

การแพทย์ภายในโรงพยาบาล 
2. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข  ด้วยสันติ

วิธี  เพ่ือป้องกันและลดจำนวนคดีที่เข้าสู่ศาล 
3. ควบคุมกำกับ ให้แนวนโยบาย วิธีปฏิบัติกับคณะทำงานประชาสัมพันธ์ที่ให้บริการรับข้อ

ร้องเรียนด้านบริการ และรับข้อร้องเรียนทั่วไป 
4. ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและร่วมปรึกษาวางแผนการไกล่เกลี่ย

ข้อขัดแย้ง เสนอแนวทางในการแก้ไขข้อร้องเรียนแก่ผู้บังคับบัญชา เจรจาไกล่เกลี่ยแก้ไข
ความเดือดร้อน  

5. วิเคราะห์ ติดตาม ประสานงานและประเมินเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์จัดลำดับความสำคัญ
เร่งด่วน  และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเร่งรัดติดตามรายงานผลการ ดำเนินการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนแก่ ผู้ร้องเรียน และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 

 
 
 
 
 



 

 
 

6. การดำเนินงานและแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู ้ร ้องทราบ จัดทำสถิติ รายงานผลการ
ดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป 

สั่ง  ณ  วันที่  21 ธันวาคม  2563   

 

                                                       
                                                              ( นายสันติ วงค์ฝั้น )    
                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ งานรับเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลแม่ทา 

 ที ่ ลพ.........................../…………………..           วันที ่ ....................................................... 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

ตามคำส่ังโรงพยาบาลแม่ทา ที ่ ....................................ลงวนัที ่ ........................................... 
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องรอ้งเรียนท่ัวไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซ้ือจัดจ้าง) 
ไปแล้ว นั้น 

คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว ได้ดาเนินการตอบสนองข้อร้องเรียน/รอ้งทุกข์ ดังกล่าว ตาม 
กระบวนการหลักธรรมาภิบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงขอสรุปผลการดาเนินการเก่ียวกับ 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้ 
    1) ไตรมาสที ่1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม  2563 โรงพยาบาลแม่ทา  ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการภายใน   

2) ไตรมาสที ่1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม  2563 โรงพยาบาลแม่ทา     
  รับเรื่องร้องเรียนท่ัวไป จำนวน .............. เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใหบ้ริการของ
งานบริการผู้ป่วยในห้องน้ำไม่สะอาดและไม่พึงพอใจพฤติกรรมแม่บ้านหัวหน้างานและหัวหน้าพยาบาลได้
เจรจาไกล่เกล่ียเป็นที่พึงพอใจของผู้ร้องเรียนและไม่มีข้อร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบแต่อย่างใด 
 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 (นางการเกต รังรองธานินทร์) 
                                    กรรมการและเลขานุการ 

                                   คณะกรรมการรับเรื่องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์ 
 
 

 

 

ความเห็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
มอบฝ่ายบริหารท่ัวไป ปิดประกาศและ 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้รับบรกิารทราบ 
โดยท่ัวกันและนำขึ้น Wewsite ของหน่วยงานต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระดับความรุนแรง ข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
ระดับความรุนแรง นิยาม ตัวอย่างเหตุการณ์ เวลาในการ

ตอบสนอง 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนแต่มา
ติดต่อเพื่อให้
ข้อเสนอแนะ/ให้
ข้อคิดเห็น/ชมเชยใน
การให้บริการ 

ข้อเสนอแนะ /ให้
ข้อคิดเห็น/  ชมเชย 

ในการให้บริการ การ
เสนอแนะ เก่ียวกับ
การ ให้บริการและ 
สถานทีโ่รงพยาบาล 

ไม่เกิน 5 วัน 
ทำการ 

หน่วยงาน 

2 ข้อร้องเรียน เร่ืองเล็กน้อย ผู้ร้องเรียนได้รับความ 
เดือดร้อน แต่มีการ
พูดคุย และสามารถ 
แก้ไขได้ โดยหน่วยงาน
เดียว 

- การร้องเรียน 
เก่ียวกับพฤติกรรม 
การให้บริการของ 
เจ้าหน้าที่ใน 
หน่วยงาน  
- การร้องเรียน 
เก่ียวกับคุณภาพ 
การให้บริการ 

ไม่เกิน 15 วัน
ทำการ 

หน่วยงาน 

3 ข้อร้องเรียนเรื่อง ใหญ่ - ผู้ร้องเรียนได้รับ
ความ เดือดร้อน มีการ
โต้แย้ง เกิดขึ้น ไม่
สามารถแก้ไขได้ โดย
หน่วยงานเดียว ต้อง 
อาศัยทีมไกล่เกลี่ย 
และ อ านาจ
คณะกรรมการ บริหาร
ในการแก้ไข -เร่ืองที่
สร้างความเสื่อมเสีย 
ต่อชื่อเสียงของ รพ สต.  

- การร้องเรียน 
เก่ียวกับความผิด 
วินัยร้ายแร้งของ 
เจ้าหน้าที่  
-การร้องเรียนความ 
ไม่โปร่งใสของการ 
จัดซื้อจัดจ้าง  
-การร้องเรียนผ่าน 
สื่อสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ เฟซบุ๊ค 
อีเมลล์ เว็บไซต์ 
กระทู้ต่าง ๆ เปน็ต้น 

ไม่เกิน 30 วัน
ทำการ 

- ทมีไกล่เกลี่ย  
- คณะกรรมการ 

บริหาร รพ.แม่ทา 

4 การฟ้องร้อง ผู้ร้องเรียนได้รับความ 
เดือดร้อน และ
ร้องเรียนต่อ 
สื่อมวลชน หรือ 
ผู้บังคับบัญชาระดบั
จังหวัด หรือมีการ
ฟ้องร้องเกิดขึ้น 

การเรียกร้องให้ 
หน่วยงานชดเชย 
ค่าเสียหายจากการ 
ให้บริการที่ ผิดพลาด 
(ม.41) 

ไม่เกิน 60 วัน
ทำการ 

- ทมีไกล่เกลี่ย  
คณะกรรมการ 
บริหาร รพ.แม่ทา 



 

 
 
 
 


