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คีู่มือปฏิบีัตีิงานดี านการรี องเรียน/ร องทีุกข์ จีัดทำขึ้นีเพ่ือเปี นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบีัตีิงานี
ดี านรับเรื่องร องเรียนร องทีุกข์ผี่านศีูนย์รับเรื่องร องเรียนของ โรงพยาบาลลี้ ทีั้งในเรื่องร องเรียนีการรีับบริการ 
และร องเรียนดี านการจีัดซีื้อจีัดจี างีตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดี วยีหลีักเกณฑ์และ
วิธีีการบริหารกีิจการบ านเมืองทีี่ดีี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดี ก าหนดแนวทางปฏีิบัตีิราชการมุ่งให เกิดีประโยชนี์สีุขแก่
ประชาชนีโดยยึดประชาชนเปี นศีูนย์กลางเพ่ือตอบสนองความตี องการของประชาชนให เกิดีความผาสีุกและ
ความเป็นอยู่ที่ดีีของประชาชนีี เกิดผลสีัมฤทธิ์ต่องานบริการี มีประสีิทธิภาพและเกิดความีคีุ มคี่าในการ
ให บรกิารีไม่มี ขั้นตอนปฏีิบัตีิงานเกินความจำเปี นมีการปรับปรุงภารกีิจให ทีันตี่อสถานการณ์ีประชาชนไดี รับ
การอ านวยความสะดวกและไดี รับการตอบสนองความตี องการและมีการประเมินผลการีให บริการีทีั้งนีี้การ
จีัดการข อร องเรียนจนไดี ข อยุติ ให มีความรวดเร วและมีประสีิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความีตี องการและความ
คาดหวังของผีู รับบริการจำเปี นตี องมีขีั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบีัตีิงานทีชีัดเจนและเปี น
มาตรฐานเดีียวกีัน 

 

 
 
 

คณะกรรมการจีัดทำคีู่มือปฏิบีัตีิงานี
ศีูนย์รับเรื่องร องเรียน 

 โรงพยาบาลลี้



เรูื่อง หนู า 
ค าน า  

สารบัญ  

บททีี่ 1 บทนำ 1 
หลีักการและเหตีุผล 1 
วัตถีุประสงคี์การจีัดทำคีู่มือ 1 
การจีัดตีั้งศีูนย์รับเรื่องร องเรียนเรื่องราวโรงพยาบาลลี้ ๑ 
ขอบเขต 1 

1.กรณีีเรื่องร องเรียนการรีับบรกิาร ๑ี- ๒ 
2.กรณีีข อร องเรียนเกี่ยวกับการจีัดซีื้อจีัดจี าง 2 

สถานทีี่ตีั้ง 2 
หนี าทีี่ความรับผีิดชอบ 2 
ชี่องทางการรี องเรียน 2 

บทที ่2 ประเดี นทีี่เกี่ยวข องกับการรี องเรียน 3 
คำจำกัดความ ๓ี–ี๔ 

บทที ่3 แผนผีังกระบวนการจีัดการเรื่องร องเรียน/ร องทีุกข์ 5 
บทที ่4 ขั้นตอนการปฏิบีัตีิงาน 6 
ภาคผนวก   

แบบคำร องทีุกขี์/ร องเรียน (ดี วยตนเอง) (แบบคำร องเรียน๑) 7 
แบบคำร องทีุกขี์/ร องเรียน (โทรศัพที์) (แบบคำร องเรียน.๒) 8 
แบบแจี งการรีับเรื่องร องทีุกขี์/ร องเรียน (ตอบขี อรี องเรียน 1) 9 
แบบแจี งผลการดำเนินการต่อเรื่องร องทีุกขี์/ร องเรียน (ตอบขี อรี องเรียน 2) 10 
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1. หลักการและเหตูุผล 

 

 

บทที ่1 
บทนำ 

-๑-

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดี วยหลีักเกณฑ์และวิธีีการบริหารกีิจการบ านเมืองทีี่ดีี พ.ศ. ๒๕๔๖ี
ไดี  ก าหนดแนวทางปฏีิบัตีิราชการีมุ่งให เกิดประโยชนี์สีุขแก่ประชาชนีโดยยึดประชาชนเปี นีศีูนย์กลางีเพื่อี
ตอบสนองความตี องการของประชาชนีให เกิดความผาสีุกและความเป็นอยู่ที่ดีีของประชาชนเกิดผลสีัมฤทธิ์ี
ตี่องานบริการมีประสีิทธิภาพและเกิดความคีุ มคี่าในการให บริการีไม่มีขีั้นตอนปฏีิบัตีิงานเกินความจำเปี นีมีี
การปรับปรุงภารกีิจให ทีันตี่อสถานการณ ประชาชนไดี รับการอ านวยความสะดวกและไดี รับการตอบสนองี
ความตี องการีและมีการประเมินผลการให บรกิาร สม่ าเสมอ 

โรงพยาบาลลี้ จีึงไดี จีัดทำคีู่มือปฏิบีัตีิงานดี านการรี องเรียน/ร องทีุกข์ (เรื่องร องเรียนทีั่วไปและเรื่อง
ร องเรียนการจีัดซีื้อจีัดจี าง) ของโรงพยาบาลลี้เพ่ือเปี นกรอบหรอืแนวทางในการปฏิบีัตีิงาน 
2. วัตถุประสงค์ในการจัดทาคูู่มูือ 

1. เพ่ือให เจี าหนี าที่โรงพยาบาลลี้  ใชี เปี นแนวทางในการปฏิบีัตีิงานในการรีับเรื่องราวีร องเรียน 
ร องทีุกข์ีีหรือขอความชี่วยเหลีือให มีมาตรฐานเดีียวกีันและเปี นไปอย่างมีประสีิทธิภาพ 

2. เพ่ือให การดำเนินงานจีัดการข อร องเรียนของีี โรงพยาบาลลี้มีขีั้นตอน/กระบวนการีและ
แนวทางในการปฏิบีัตีิงานเปี นมาตรฐานเดีียวกีัน 

3. เพ่ือสร างมาตรฐานการปฏิบีัตีิงานทีี่มุง่ไปสีู่การบริหารคุณภาพทั่วทีั้งองคี์กรอย่างมีประสีิทธิภาพ 
๔. เพ่ือเผยแพรี่ให กับผีู รับบรกิารและผีู มีสี่วนไดี สี่วนเสีียของีีีีี โรงพยาบาลลี้ทราบกระบวนการ 
๕. เพ่ือให มั่นใจว่าไดี มีการปฏิบีัตีิตามขี อก าหนด ระเบีียบหลีักเกณฑ์เก่ียวกีับการจัดการีขี อร ีองเรียนี

ทีี่ก าหนดไว อย่างมีประสีิทธิภาพ 
3. การจัดตูั้งศููนย์รูับเรูื่องรู องเรูียนเรูื่องราวโรงพยาบาลลี้ 

จีัดตีั้งเพ่ือเปี นศีูนย์ในการรีับเรื่องราวรี องทีุกข์ และให บริการข อมูลข่าวสารีให คาปรึกษารับเรื่องี
ปัญหาความตี องการีและีข อเสนอแนะของประชาชน 
4. ขอบเขต 

1. รู องเรูียนเรูื่องการรูับบรูิการ / เรื่องท่ัวไป 
1.1 กรณีเกูิดจากความผิดพลาดของบูุคลากรหรูือเจ าหนู าทีู่ที่ท าให ผู รูับบรูิการตู องรูับการ 

รูักษาเพูิ่ม หรูือ ตู องนอนพูักรูักษาตูัวในโรงพยาบาลเพูิ่มขึ้นูหรูือท าให เกูิดความพูิการ หรูือท าให ตู องมี 
การกูู ชีพูหรูือท าให เสียชีวูิต 

-ผีู ให บริการโดยรายงานเหตีุการณี์ทีี่เกิดขึ้นด วยวาจาโดยตรง และหรือทางโทรศัพที์กับ 
หัวหนี าเวรีหีัวหนี างานีีแพทย์เจี าของไข ี หัวหนี ากลีุ่มการพยาบาล ผีู อำนวยการโรงพยาบาลทีันที่ 

-โรงพยาบาลลี้ จีัดทีีมเจรจาไกลี่เกลีี่ยกับผีู รับบรกิารและหรือญาตีิ ทีันที ภายใน 
24 ชีั่วโมงีีและรายงานผลให ผีู อำนวยการโรงพยาบาลลี้รับทราบ 

-ถ าทีีมเจรจาไกลี่เกลีี่ย ไม่สามารถยุตีิกรณีีข อพิพาทได  รีบเสนอปัญหาให สำนีักงานี
สาธารณสีุขจีังหวัดพังงาทราบี(โดยให รายงานเปี นวาจาทางโทรศัพที์ทีันที) ภายในี1 วัน เพ่ือด าเนินี
การหาข อยุตีิโดยเร ว



 
 

1.2 กรณีรู องเรูียนเรูื่องรูับบรูิการอูื่น ๆ 
- สอบถามขี อมูลเบีื้องตี นจากผีู ขอรับบริการถงึความประสงคี์ของการขอรับบริการ 
- ด าเนินการบนัทีึกข อมูลของผีู ขอรับบริการีเพ่ือเก บไว เปี นฐานข อมลู ของผู ขอรับบริการจากศีูนย์บริการ 
- แยกประเภทงานบริการตามความประสงคี์ของผีู ขอรับบริการีเชี่น การแสดงีพฤตีิกรรมทีี่ไม่สีุภาพ/มารับ
บรกิารแลี วไม่พบแพทยี์/ระยะเวลาการรอคอยนานีเปี นตี น 
- ด าเนินการให คำปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ีของผีู ขอรับบรกิาร 
- เจี าหนี าทีี่ด าเนินการเพ่ือตอบสนองความประสงคี์ของผีู ขอรับบริการ 

2.กรณีขู อรู องเรูียนเกูี่ยวกูับการทุจริตและประพฤติมิชอบูู/การจูัดซูื้อจัดจ าง 
2.1 สอบถามขี อมูลเบีื้องตี นจากผีู ขอรับบริการถงึความประสงคี์ของการขอรับบริการ 
2.2 ด าเนินการบนัทีึกข อมูลของผีู ขอรับบริการีเพ่ือเก บไว เปี นฐานข อมลูของผู ี

ขอรับบริการจากเจี าหนี าทีี่รับผีิดชอบ 
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2.3 แยกประเภทงานร องเรียนเรื่องร องเรียนจีัดซีื้อจีัดจี างให กบัหัวหนี ารับเรื่องร องเรียน 
เพ่ือเสนอเรื่องให กับผีู บังคีับบีัญชาตามลำดีับชีั้นีพิจารณาความเห น 

- กรณีีข อร องเรียนเกี่ยวกับจีัดซีื้อจีัดจี างีเจี าหนี าทีี่ผีู รับผีิดชอบ/  หัวหนี าฝี่ายบริหาร จะให  
ข อมลูกับผีู ขอรับบริการในเรื่องทีี่ผีู ขอรับบริการต องการทราบเมื่อให คำปรึกษาเรียบรี อยแลี วเรื่องทีี่ขอรับี
บริการถือว่ายุติี

- กรณีีขอร องเรียน/ร องทีุกขี์/แจี งเบาะแส เกี่ยวกับการจีัดซีื้อจีัดจี างีเจี าหนี าทีี่ผีู รับผีิดชอบ 
ของโรงพยาบาลลี้     จะให ขี อมูลกับผีู ขอรับบริการในเรื่องทีี่ผีู ขอรับบริการต องการทราบ และีเจี าหนี าทีี่
ผีู รับผีิดชอบ จะด าเนินการรีับเรื่องดีังกลี่าวไว ีและหัวหนี ารับเรื่องร องเรียนี เปี นผีู พิจารณาสี่งตี่อให ีกับ
หนี่วยงานทีี่เกี่ยวข องด าเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน 

- กรณี ขอร องเรียน /ร องทีุกข์ /แจี งเบาะแส เรื่องจีัดซีื้อจีัดจี างี ให ผีู ขอรับการบรีิการี รอการ 
ตีิดตี่อกลีับหรือสามารถตีิดตามเรื่องกับหนี่วยงานทีี่เกี่ยวข องหากไม่ไดี รับการติดตี่อกลีับจากหนี่วยงานทีี่เกี่ยวข อง 
ภายใน 15 วัน ให ตีิดตี่อกลีับทีี่ศีูนย์รับเรื่อ งร องเรียน  โรงพยาบาลลี้ีโทรศัพท์  053 596525 หรือีีีีีีีีีีีีี
053 5965139ีต่อี๑๖๓ี( หัวหน ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯี) 
5. สถานทูี่ตูั้ง 

ตีั้งอยู่ ณ ห องหลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาลลี้ี 111 ีหมู่ที่ี7 ต าบลลี้ี อำเภอลี้ จีังหวัด
ล าพูน 
6. หนู าทูี่ความรูับผูิดชอบ 

เปี นศีูนย์กลางในการรีับเรื่องราวรี องทีุกข์ และให บริการข อมูลข่าวสาร ให คำปรึกษารับเรื่องปัญหา 
ความตี องการีและข อเสนอแนะของประชาชน 
7.  ชู่องทางการรู องเรูียน 
๑) ร องเรียนผี่านตู ี /กลี่องรับความความคีิดเหี น (จดหมาย/บัตรสนเที่หี์/เอกสาร) 
๒) ไปรษณีีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเที่หี์/เอกสาร) 
๓) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเที่หี์/เอกสาร) ทีี่ศีูนย์รับเรื่องร องเรียนของโรงพยาบาล 
๔) web. www.leehospital.org  เมนูี ร องเรียนี- ร องทุกข์ 

   ๕) โทรศัพท ์ 053596525 หรือี053 5965139ีต่อี๑๖๓ี( หัวหน ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯี) 
6) ศีูนย์ด ารงธรรมีณ ทีี่ว่าการอำเภอลี้ี จีังหวัดล าพูน  สายด่วนีี1567
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ค าจำกัดความ 

 

บทท่ีู2 
ประเด็นที่เกูี่ยวขู องกูับการรู องเรูียน

ผูู้รับบรกิารููููููู หมายถูึง ผูู้ทูี่มารับบรกิารจากสู วนราชการและประชาชนทูั่วไป 
- ผูู้รับบรกิาร ประกอบดู้วย 
- หนู วยงานของรฐั*/เจู้าหนู้าทูี่ของหนู วยงานของรัฐ/เอกชนู/หรือบคุคล/นูิตูิบุคคล 
* หน่ วยงานของร่ัฐ ไดู้แก ูกระทรวง ทบวงูกรมหรือสู วนราชการทูี่เรียกชูื่ออย างอ่ืนู
องคู กรปกครองสู วนทู้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และใหห้มายความรวมถูึงองคู กรอิสระ องคู การู
มหาชน หนู วยงานในกากับของรัฐและหนู วยงานอ่ืนใดในลูักษณะเดูียวกูัน 
** เจ้าหน่้าที่ของร่ัฐ ไดู้แก ูข้าราชการ พนูักงานราชการ ลููกจู้างประจำ ลููกจู้างชูั่วคราว 
และผูู้ปฏูิบัตูิงานประเภทอ่ืน ไม ว าจะเปู นการแตู งตูั้งในฐานะเปู นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใดู
รวมทูั้งผูู้ซูึ่งไดู้รับแตู งตูั้งและถูกสูั่งใหป้ฏิบูัตูิงานใหแ้ก หนู วยงานของรัฐ 
- บุคคล/หนู วยงานอ่ืนทูี่ไม ใชู หนู วยงานของรัฐ 
- ผูู้ใหบ้รกิารตลาดกลางทางอิเลู กทรอนูิกส  
- ผูู้มสีู วนไดู้สู วนเสูีย ประกอบดู้วย 
- ผูู้คู้ากับหนู วยงานของรัฐ 
- ผูู้มสีูิทธิรูับเงูินจากทางราชการทูี่ไม ใชู เจู้าหนู้าทูี่ของรัฐ 

ผูู้มสีู วนไดู้สู วนเสูีย หมายถูึง ผูู้ทูี่ไดู้รับผลกระทบ ทูั้งทางบวกและทางลบ ทูั้งทางตรงและ ทางอ้อมจากการู
ด าเนินการของสู วนราชการ เชู น ประชาชนใน ชูุมชน/หมู บู้าน 

การจูัดการข้อร้องเรียน หมายถูึง มีความหมายครอบคลูุมถูึงการจูัดการในเรื่องขู้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคูิดเหู น/คำชมเชย/การสอบถามหรือรู้องข้อขู้อมูล 

ผูู้ร้องเรียนูููููููู หมายถูึง ประชาชนทูั่วไปู/ ผูู้มสีู วนไดู้เสูียทูี่มาตูิดตู อยังศููนย รับเรื่องรอ้งเรียนู
โรงพยาบาลลี ้ผู านชู องทางตู างๆโดยมีวัตถูุประสงค  ครอบคลูุมการรู้องเรียน/ การใหู้
ข้อเสนอแนะ/การใหขู้้อคูิดเหู น/การ ชมเชย/การรู้องข้อขู้อมูล 

ชี่องทางการรีับขี อรี องเรียน หมายถีึง ชี่องทางตี่างๆ ทีี่ใชี ในการรีับเรื่องร องเรียน เช่น  ตีิดตี่อดี วยตนเองร องเรียนทาง          
                          โทรศัพท์/เว บไซต์/ศีูนย์หลักประกันภาพ   
ีีเจี าหนี าที่ีีีีีีีีีี  หมายถีึง เจี าหนี าทีี่ผีู รับผีิดชอบจีัดการข อร องเรียนของหนี่วยงานี 
  ข อร องเรียนีีีีี   หมายถีึง แบี่งเปี นประเภท 2 ประเภทคีือ เชี่น 

-ข้อร้องเรียนทูั่วไปูเชู นูเรื่องราวรู้องทูุกข ทูั่วไปขู้อคูิดเหู น ข้อเสนอแนะคำชมเชยู
สอบถามหรือรู้องข้อขู้อมูล การรู้องเรียนเกี่ยวกับคูุณภาพและการใหบ้ริการของหน ูวยงาน 
- การรู้องเรียนเกี่ยวความไม โปร งใสของการจูัดซูื้อจูัดจู้าง เปู นตู้น
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คำรอ้งเรียนูููููู  หมายถูึงูคำหรือข้อความทูี่ผูู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอรู มทูี่ศููนย รับเรื่องร้องเรียน/ร้องู
ทูุกข  หรือระบบการรูับคำรอ้งเรียนเอง มีแหลู งทูี่สามารถตอบสนอง หรือมรีายละเอียดู
อย างชูัดเจนหรือมนีูัยสำคูัญทูี่เชูื่อถือได 

การดาเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถูึง เรื่องร้องเรียน/รอ้งทูุกข ทูี่ไดู้รับ ผู านชู องทางการรู้องเรียนตู างๆู
มาเพ่ือทราบ หรือพูิจารณาดาเนินการแก้ไขปูัญหาตามอำนาจหนู้าทีู่

การจูัดการเรื่องร้องเรียน หมายถูึง กระบวนการทูี่ด าเนินการในการแก้ไขปูัญหาตามเรื่องรอ้งเรียนทูี่ไดู้รับใหู้
ไดู้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดูือดรอ้นจากการดำเนินงาน
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บทที ่3 
 

แผนผูังกระบวนการจดัการเรูื่องรู องเรยีน/ร องทูุกข์ 
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บททีี่ 4

การแต งต่ั้งผู้ร่ับผิดชอบจัดการข่้อร่้องเร่ียนของหน่ วยงาน 
1 จูัดตู้ังศููนยู /จูุดรับขู้อรู้องเรียนของหนู วยงาน 
2 จูัดทำคำสูั่งแตู งตูั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
3 แจู้งผูู้รับผูิดชอบตามคำสูั่งโรงพยาบาลลี้ทราบ เพ่ือความ สะดวกในการประสานงาน 

 

 
 

การร่ับและตรวจสอบข่้อร่้องเร่ียนจากช่ องทางต่ างๆ่ด าเนินการรูับและตูิดตาม
ตรวจสอบขู้อรู้องเรียนทูี่เขู้ามายังหนู วยงานจากชู องทางตู างๆูโดยมขีู้อปฏิบูัตูิตามทูี่
ก าหนดดูังนี้ 

 
 
 

ช่องทาง ความถูี่ในการ 
ตรวจสอบ 
ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนูินการ 
รูับข อรู องเรูียนเพูื่อ 
ประสานหาทางแกู ไข 

หมายเหตุ 

ร องเรียนดี วยตนเอง ณ ศีูนย์ี
โรงพยาบาลลี้ 

ทีุกครั้งทีี่มีี
ผีู ร องเรียน 

ภายใน ๑-2 วันทำการ - 

ร องเรียนทางโทรศัพท์ 
053 596525 

ทีุกวีัน ภายใน ๑-2 วันทำการ - 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก
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แบบค าร่้องทุกข่ /ร่้องเร่ียน (ดู้วยตนเอง)                            (แบบคำรู้องเรูียน๑) 
ทีศูู่นย ูรูับเรูื่องรู้องเรูียน โรงพยาบาลลี ้

วันท.........เดูือน.......................... พ.ศ. .......... 
เรื่อง ......................................................................................................................................... 

 

เรียนูผูู้อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
 

ข้าพเจู้า............................................... อายุ..............ปูี อยู บ้านเลขทูี่.................... หมู ที่........... 
ต าบล..........................อำเภอ…………...........จังหวัด.......................โทรศัพท ....................อาชูีพ............................... 
ถือบูัตร........................................................................เลขที่................................................................................ 
ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายูุ................................. มี
ความประสงคู ขอร้องทูุกขู /รอ้งเรียน เพ่ือใหู้โรงพยาบาลลี้พิจารณาด าเนินการชู วยเหลูือหรือแก้ไขูปัญหาใน
เรื่อง………............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ทูั้งนี้ ข้าพเจู้าขอรับรองว าคำร้องทูุกขู /รอ้งเรียนตามขู้างตู้นเปู นจริง และยินดูีรับผูิดชอบทูั้งทางแพ งู
และทางอาญาหากจะพึงมี 

 
 

โดยขู้าพเจู้าขอสู งเอกสารหลูักฐานประกอบการรู้องทูุกขู /รอ้งเรียน (ถ้ามี) ไดู้แก  
๑) ................................................................................................... จำนวน............ชูุด 
๒) ..................................................................................................  จำนวน............ชูุด 
๓) ................................................................................................... จำนวน............ชูุด 
๔) ................................................................................................... จำนวน............ชูุด 

 

 

จูึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต อไปู 
ขอแสดงความนูับถูือ 

 
 

(ลงชูื่อ) ................................................... 
(...................................................) 

ผูู้ร้องทูุกขู /รอ้งเรียน
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แบบค ารู องทุกขู์/รู องเรูียน (โทรศัพท์)           (แบบคำร องเรียน.๒) 
ทีี่ศีูนย์รับเรื่องร องเรียนโรงพยาบาลลี ้

วันที.่........เดีือน.......................... พ.ศ. ............. 
เรื่อง .............................................................................................................................................. 

 

เรียนีผีู อำนวยการโรงพยาบาลลี้ 
 

ข าพเจ า ............................................... อายุ.........ปีี อยู่บ านเลขที่...................... หมู่ที…่...... 
ถนน................................ต าบล........................ อำเภอ........................... จีังหวัด............................. โทรศัพท ์
..................................อาชีีพ............................................ต าแหนี่ง.................................................................. มี
ความประสงคี์ขอร องทีุกขี์/ร องเรียน เพ่ือใหี โรงพยาบาลลี้ พิจารณาด าเนินการชี่วยเหลีือหรือแก ไขีปัญหาใน
เรื่อง………............................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
โดยขออ าง......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................เปี นพยานหลีักฐานประกอบ 

ทั้งนี้ี ข าพเจี าขอรับรองว่าคำร องทีุกขี์/ร องเรียนตามขี างตี นเปี นจริง และ จนท.ไดี แจี งให ขี าพเจี า 
ทราบแลี ววี่าหากเปี นคำร องทีี่ไม่สีุจริตอาจตี องรับผีิดตามกฎหมายได 

 

 

ลงชีื่อ…………………………………… จนท.ผีู รับเรื่อง 
   (...........................................) 

วันท...............เดีือน.........................พ.ศ............. 
เวลา ..............................
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แบบแจ งการรูับเรูื่องรู องทุกขู์/รู องเรูียนูููููููููููููููููู (ตอบขี อรี องเรียน1) 
 

 

ที่ีลพ......................... (เรื่องร องเรียน) /...............                         โรงพยาบาลลี ้
   อ าเภอ ลี้ี จีังหวัดล าพูน 51110 

วีันที.่.......เดีือน...................... พ.ศ. ............... 
เรื่อง ตอบรับการรีับเรื่องร องทีุกขี์/ร องเรียน 

 

เรียนี……………………………………………………………….. 
 

ตามทีี่ท่านไดี รองทุกขี์ /ร องเรียน ผี่านศีูนย์รับเรื่องร องเรียนโรงพยาบาลลี้ 
 ีโดยทาง ( ) หนีังสีือรี องเรียนทางไปรษณีีย์ ( ) ดี วยตนเองี( ) ทางโทรศัพท์ 

( ) อ่ืนๆ ...................................................................................................................................................... 
ลงวันที ่....................................... เกี่ยวกับเรื่อง................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………นีั้น 

 

โรงพยาบาลลี้ี ไดี ลงทะเบีียนรับเรื่องร องทีุกข์/ร องเรียนของที่านไว แลี ว ตามทะเบีียนีรับเรื่อง เลข
รบัที่..........................................ลงวันที.่.....................................................และโรงพยาบาลลี้ ไดี พิจารณาเรื่องของที่าน
แลี วเห นวี่า 

(  ) เปี นเรื่องทีี่อยู่ในอำนาจหนี าทีี่ของโรงพยาบาลลี้ีีีีีีีีและไดี มอบหมายี
ใหี ……………………................................................................................เปี นหนี่วยตรวจสอบและด าเนินการ 

(  ) เปี นเรื่องทีี่ไม่อยู่ในอำนาจหนี าทีี่ของโรงพยาบาลลี้    และไดี จีัดสี่งเรื่องให  
........................................................................................ซีึ่งเปี นหนี่วยงานทีี่มีอำนาจหนี าทีี่เกี่ยวข องด าเนินการต่อไปี
แลี วทัง้นี้ ที่านสามารถตีิดตี่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหนี่วยงานดีังกลี่าวไดี อีกทางหนีึ่ง 

(  ) เปี นเรื่องทีี่มีกฎหมายบัญญีัตีิขั้นตอนและวิธีีการปฏิบีัตีิไว เปี นการเฉพาะแลี ว ตามกฎหมาย 
.......................................................................................... จีึงขอให ที่านด าเนินการตามขีั้นตอนและวิธีีการทีี่กฎหมาย 
นีั้นบัญญีัตีิไว ต่อไป 

 

 

จงึแจ งมาเพ่ือทราบ 
 

 

ขอแสดงความนีับถือ 
 
 
 
 

 

ศีูนย์รับเรื่องร องเรียนู
โทร. 053596525
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แบบแจ งผลการดำเนูินการตู่อเรูื่องรู องทูุกข์/รู องเรูียนููููู (ตอบขี อรี องเรียน 2) 
 

 

ที ่......................................... (เรื่องร องเรียน) /..........                               โรงพยาบาลลี ้
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีอ าเภอ ลี้ จีังหวัดล าพูนี51110 

 

 

วีันทีี่ ........เดีือน...................... พ.ศ. ......... 
 

 

เรื่อง แจี งผลการดำเนินการต่อเรื่องร องทีุกขี์/ร องเรียนี

เรียนี……………………………………………………………….. 

อ างถึงีหนีังสีือีรพ.ลี ้ที ่ลพ....................... /............................. ลงวันที.่...................................... 
 

สีิ่งทีี่สี่งมาดี วย ๑. .......................................................................................................................................... 
๒ . ........................................................................................................................................ 
๓ . ......................................................................................................................................... 
ตามทีี่ โรงพยาบาลลี้ (ศีูนย์รับเรื่องร องเรียน) ไดี แจี งตอบรับการรีับเรื่องร องทีุกขี์/ 

ร องเรียนของที่านตามทีี่ที่านไดี ร องทีุกขี์/ร องเรียนไว  ความละเอียดแจี งแลี ว นีั้น 
 

โรงพยาบาลลี้ไดี รับแจี งผลการดำเนินการจากสี่วนราชการ/หนี่วยงานทีี่เกี่ยวข องีตามประเดี น
ทีี่ที่านไดี ร องทีุกขี์/ร องเรียนแลี ว ปรากฏข อเที จจรงิโดยี
สรุปว่า……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................ดีังมีรายละเอียดปรากฏตามสีิ่งทีี่สี่งมาพรี อมนี้ 
ทีั้งนี้ หากที่านไม่เหี นดี วยประการใด ขอให แจี งคีัดคี านพรี อมพยานหลีักฐานประกอบดี วยี

จงึแจ งมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนีับถอื 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ศีูนย์รับเรื่องร องเรียน) 
โทร. 053 596525  



 

 
 
 

 
ค าสั่งโรงพยาบาลลี้ 
ทีููู่25   / 2560 

เรื่องีีแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการศูนย์รับข อร องเรียนีและเจรจาไกล่เกลี่ยโรงพยาบาลลี้  
.................................................................. 

เนื่องด วยีีโรงพยาบาลลี้ีีเป็นสถานบริการสุขภาพที่มีผู รับบริการเป็นจ านวนมากีี ด านการรักษา
ภายในโรงพยาบาลีีการส่งรักษาต่อีีการท าหัตถการีีถึงแม จะมีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติการณ์แล วีีแต่
ยังเกิดอุบัติการณ์ต่างีๆีีเช่นการร องเรียนของผู รับบริการในด านพฤติกรรมบริการีีความไม่พึงพอใจต่อการ
รักษาพยาบาลส่งผลต่อความเสียหายทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สินของโรงพยาบาลีีดังนั้นีเพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
และบรรเทาเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งรุนแรงและไม่รุนแรงตามีี พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติีี
โรงพยาบาลลี้จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้    

 
1. นพ.เผ่าพงศ์ีีสุนทร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ 
2. นพ.วาริช  เตียวตระกูล นายแพทย์ปฏิบัติการ รองประธานกรรมการ 
3. นางนวลจันทร์ีีวงศ์ศรีใส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
4. นส.รัชฎาพรีีีธรรมน อย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
5. นางสังวาลย์ีีีีชมภูเทพ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
5. นางนิจญาีีีอัมพรพิศ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
6. นางเรณูีีแบนสุภา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
7. นางอัฉราีีตันอุตม์ นักจัดการทั่วไปช านาญการ กรรมการ 
8. นายไพรัตน์ีีติ๊บแก ว นายช่างเทคนิคช านาญงาน กรรมการ 
9. นางศิริพรีีปาระมะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 
10. นางปรียานุชีีพุฒตาล นักกายภาบ าบัดปฏิบัติการ กรรมการ 
9. นางอรภาีีแสนเพ ญ ประธานผู สูงอายุอ าเภอลี้ กรรมการ 
10.นายวิรุตติ์ีีีวิเชยันต์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
11. นส.พิมพ์นาราีีพัฒนด ารงค์ศักดิ์ จนท.ธุรการ งานหลักประกัน

สุขภาพ 
กรรมการและ
ผู ช่วยเลขานุการ 

 

บทบาทและหน าทีู่
1. ก าหนดนโยบายียุทธศาสตร์และมาตรการเรื่องการป้องกันการร องเรียนีีฟ้องร องคดีทาง

การแพทย์ภายในโรงพยาบาล 
2. ขับเคลื่อนการด าเนินงานเรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุขีีด วยสันติวิธีีี

เพ่ือป้องกันและลดจ านวนคดีที่เข าสู่ศาล 
3. ควบคุมก ากับีให แนวนโยบายีวิธีปฏิบัติกับคณะท างานประชาสัมพันธ์ที่ให บริการรับข อ

ร องเรียนด านบริการีและรับข อร องเรียนทั่วไป 
4. ประสานแจ งหน่วยงานที่เกี่ยวข องตรวจสอบข อเท จจริงและ ร่วมปรึกษาวางแผนการไกล่เกลี่ย

ข อขัดแย งีเสนอแนวทางในการแก ไขข อร องเรียนแก่ผู บังคับบัญชาีเจรจาไกล่เกลี่ยแก ไขความ
เดือดร อนี 



 

5. วิเคราะห์ีติดตามีประสานงานและประเมินเรื่องร องเรียนี/ร องทุกข์ จัดล าดับความส าคัญ
เร่งด่วนีีและพิจารณาหาแนวทางแก ไขเร่งรัดติดตาม รายงานผลการีด าเนินการแก ไขข อ
ร องเรียนแก่ีผู ร องเรียนีและรายงานผู บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

6. การด าเนินงานและแจ งผลการด าเนินงานให ผู ร องทราบีจัดท าสถิติีรายงานผลการด าเนินงาน
ให ผู บังคับบัญชาทราบ 

7. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
8. ปฏิบัติหน าที่อ่ืนๆีีตามท่ีได รับมอบหมาย 

 
ทั้งนี้ให ผู ที่ได รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน าที่ตามท่ีได รับมอบหมายต่อไป  

สั่งีีณีีวันที่  16 กุมภาพันธ์ีี2560 
 

 
             ี(นายเผ่าพงศ์ีีสุนทรี)  

              นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
                     ผู อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

บูันทูึกข ูอความู 
ส่วนราชการ งานรับเรื่องร องเรียน/ร องทีุกข์ โรงพยาบาลลี้ 

 ที ่ ลพ.........................../…………………..         วูันที ่ ............................. 
เรื่องี รายงานผลการดำเนินการเรื่องร องเรียน/ร องทีุกข์ี

เรียนีีี ผีู อำนวยการโรงพยาบาลลี ้

ตามคำสีั่งโรงพยาบาลลี้ีที่ ....................................ลงวันที ่ ........................................... 
ไดี แตี่งตีั้งคณะกรรมการรีับเรื่องร องเรียน/ร องทีุกข์ี(เรื่องร องเรียนทีั่วไปและเรื่องร องเรียนการจีัดซีื้อจีัดจี าง) 
ไปแลี วีนีั้น 

คณะกรรมการฯ ชีุดดีังกลี่าวีไดี ดาเนินการตอบสนองข อร องเรียน/ร องทีุกข์ ดีังกลี่าวีตาม 
กระบวนการหลีักธรรมาภิบาลในการป้องกันและปราบปรามการทีุจริต จีึงขอสรุปผลการดาเนินการเก่ียวกีับ 
เรื่องร องเรียน/ร องทีุกข์ ดีังนี้ี
1) ไตรมาสที่ 1 ตีุลาคมี2560 - 31 ธันวาคม  2560 โรงพยาบาลลี้ีีีรับเรื่อง 

ร องเรียนทีั่วไป จำนวน .............. เรื่อง เปี นเรื่องร องเรียนเกี่ยวกับการให บริการของแพทย์ และ
คณะกรรมการฯ ไดีเดีินทางไปพบผีู ร องเรียนทีี่บ านดี วยตนเองีและเจรจาไกลี่เกลีี่ยเป็นที่พึงพอใจของผีู 
ร องเรียนีีและไม่มีขี อีร องเรียนเกี่ยวกับการจีัดซีื้อจีัดจี างแตี่อย่างใด 

2) ไตรมาสที่ 2 1 มกราคมี2561 ถึงี28 กุมภาพันธ์ี2561  ไม่มีเรื่องร องเรียน/ร องทีุกข์ีในการ
ปฏิบีัตีิงานีหรือการใหี บริการของเจี าหนี าทีี่ภายในหนี่วยงานีและไม่มีขี อรี องเรียนเกี่ยวกับการจีัดซีื้อจีัดีจี าง
แตี่อย่างใด 

จีึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

 (นายวิรุตติ์ีีีวิเชยันต์) 
                                    กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรีับเรื่องร องเรียน/ร องทีุกข์ 

 

 

ความเห็นผู อำนวยการโรงพยาบาลล้ี 
มอบฝ่ายบรหิารทัี่วไป ปิดประกาศและประชาสีัมพีันธ์ 

ให ประชาชนและผีู รับบริการทราบโดยทีั่วกีันีและนำขึ้น 
Wewsite ของหนี่วยงานตี่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระดับความรุนแรงีข อร องเรียนของหน่วยงานีีแบ่งเป็นี4 ระดับีดังนี้ 
ระดับความรุนแรง นิยาม ตัวอย่าง

เหตุการณ์ 
เวลาในการ
ตอบสนอง 

ผู รับผิดชอบ 

1 ข อคิดเห น/ข อเสนอแนะ ผู ร องเรียนไม่ได รับ
ความเดือดร อนแต่
มาติดต่อเพ่ือให 
ข อเสนอแนะ/ให 
ข อคิดเห น/ชมเชย
ในการให บริการ 

ข อเสนอแนะ /ให 
ข อคิดเห น/  
ชมเชยีในการ
ให บริการ การ
เสนอแนะ 
เกี่ยวกับการ 
ให บริการและ 
สถานที่
โรงพยาบาล 

ไม่เกินี5 วัน ท า
การ 

หน่วยงาน 

2 ข อร องเรียน เรื่องเล กน อย ผู ร องเรียนได รับ
ความ เดือดร อน แต่
มีการพูดคุยีและ
สามารถ แก ไขได  
โดยหน่วยงานเดียว 

- การร องเรียน 
เกี่ยวกับ
พฤติกรรม การ
ให บริการของ 
เจ าหน าที่ใน 
หน่วยงาน  
- การร องเรียน 
เกี่ยวกับคุณภาพ 
การให บริการ 

ไม่เกินี15 วัน
ท าการ 

หน่วยงาน 

3 ข อร องเรียนเรื่อง ใหญ่ - ผู ร องเรียนได รับ
ความ เดือดร อนีมี
การโต แย ง เกิดข้ึนี
ไม่สามารถแก ไขได  
โดยหน่วยงานเดียวี
ต อง อาศัยทีมไกล่
เกลี่ยีและ อีานาจ
คณะกรรมการ 
บริหารในการแก ไข 
-เรื่องท่ีสร างความ
เสื่อมเสีย ต่อ
ชื่อเสียงของีรพ .สต.  

- การร องเรียน 
เกี่ยวกับความผิด 
วินัยร ายแร งของ 
เจ าหน าที่  
-การร องเรียน
ความ ไม่โปร่งใส
ของการ จัดซื้อ
จัดจ าง  
-การร องเรียน
ผ่าน สื่อสังคม
ออนไลน์ ได แก่ี
เฟซบุ๊ค อีเมลล์ี
เว บไซต์ กระทู 
ต่างีๆีเป็น ต น 

ไม่เกินี30 วัน
ท าการ 

- ทีมไกล่เกลี่ย  
- คณะกรรมการ 
บริหารีรพ.ลี้ 

4 การฟ้องร องี ผู ร องเรียนได รับ
ความ เดือดร อนี
และร องเรียนต่อ 
สื่อมวลชนีหรือ 
ผู บังคับบัญชาระดับ
จังหวัด หรือมีการ
ฟ้องร องเกิดขึ้น 

การเรียกร องให  
หน่วยงานชดเชย 
ค่าเสียหายจาก
การ ให บริการที่ 
ผิดพลาดี (ม. 41) 

ไม่เกินี60 วัน
ท าการ 

- ทีมไกล่เกลี่ย  
คณะกรรมการ 
บริหารีรพ.ลี้ 



 

 
 
 
 


