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1.วตัถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อใหค้วามคิดเห็น/ค าร้องเรียนไดรั้บการตอบสนองท่ีเหมาะสมและน าไปสู่การ

ปรับปรุงระบบงานใหดี้ข้ึน 

 1.2 เพื่อเพิ่มความไวในการรับรู้ปัญหาและเกิดการตอบสนองท่ีรวดเร็วและเหมาะสม 

 1.3 เพื่อใหบุ้คลากรหรือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบดา้นการจดัการขอ้ร้องเรียน ใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบติังานและด าเนินการแกไ้ขปัญหาตามขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ

ไปในทิศทางเดียวกนั 

2.ขอบเขต 

 คู่มือฉบบัน้ี ใชค้รอบคลุมทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในโรงพยาบาลท่าแซะ โดยรวบรวม

ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ หรือแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบริการ 

หรือแบบรายงานขอ้ร้องเรียนของผูใ้ชบ้ริการ น ามาสู่การวิเคราะห์ขอ้มูล น าส่งใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง

ด าเนินการตอบสนอง/แกไ้ขขอ้ร้องเรียน และน าสู่การทบทวนในคณะกรรมการรับเร่ืองร้องเรียน 

ร้องทุกข ์และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

3.ค าจ ากดัความ 

 3.1 ขอ้ร้องเรียน หมายถึง ค าร้องเรียน จากผูป่้วย ญาติ ผูใ้ชบ้ริการ  ทั้งบุคคลภายนอกและ

ภายในหน่วยงาน ท่ีไม่ไดต้อบสนองความตอ้งการ หรือความคาดหวงั ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ

และแจง้ขอใหต้รวจสอบ แกไ้ข หรือปรับเปล่ียนการด าเนินการ 

 3.2 ขอ้เสนอแนะ หมายถึง ค าร้องเพื่อแจง้ใหท้ราบ หรือแนะน า เพื่อการปรับปรุงระบบการ

บริการ ส่ิงแวดลอ้ม และอ่ืนๆของโรงพยาบาล 

 3.3 ผูร้้องเรียน หมายถึง ผูป่้วย ญาติ ผูใ้ชบ้ริการ ประชาชนทัว่ไป องคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตลอดจนผูติ้ดต่อมายงัโรงพยาบาลผา่นช่องทางต่างๆ โดยมีวตัถุประสงค์

ครอบคลุม การร้องเรียน  การใหข้อ้เสนอแนะ การใหข้อ้คิดเห็น การชมเชย การสอบถาม หรือการ

ร้องขอขอ้มูล 
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 3.4 ช่องทางการร้องเรียน หมายถึง ช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีหลากหลาย เพื่อให้

ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงช่องทางต่างๆไดอ้ยา่งสะดวก ช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนมี 7 ช่องทาง 

คือ  

 3.4.1 กล่องรับความคิดเห็น 

 3.4.2 จดหมาย 

 3.4.3 โทรศพัท ์เบอร์ 077-651625-28 ต่อ 189 

 3.4.4 ติดต่อดว้ยตนเอง 

 3.4.5 Website 

 3.4.6 QR Code 

 3.4.7 ระบบรายงานอุบติัการณ์ 

โดยช่องทางท่ี 1-6 ส าหรับบุคคลภายนอก และช่องทางท่ี 1-7 ส าหรับบุคลากรโรงพยาบาลท่าแซะ 

 3.5 การจดัการขอ้ร้องเรียน หมายถึง การบริหารจดัการขอ้ร้องเรียนตามการจ าแนกระดบั

ความส าคญั แบ่งได ้4 วธีี 

ระดบัความส าคญั/
ระดบัผลกระทบ 

นิยาม ผลลพัธ์ การบริหารจดัการขอ้ร้องเรียน 

1 Complaint 1 
ขอ้คิดเห็น/
ขอ้เสนอแนะ/
บ่น/เล่าใหฟั้ง/
แจง้ใหท้ราบ/
แนะน า 

ผูร้้องเรียนไม่ไดรั้บความเดือดร้อน 
แต่ติดต่อมาเพื่อใหข้อ้เสนอแนะ/ให้
ขอ้คิดเห็น ในการใหบ้ริการ 

ไม่รุนแรง -รายงานผูบ้ริหาร/ผูรั้บผดิชอบ
รับทราบ 
-หาแนวทางแกไ้ข/ป้องกนั/
ปรับปรุง 

2 Complaint 2 
ต าหนิ/ต่อวา่/
ร้องทุกข/์ระบุ

ผูร้้องเรียนไดรั้บความเดือดร้อน แต่มี
การพูดคุยและสามารถแกไ้ขไดโ้ดย
หน่วยงานแลว้ 

ไม่รุนแรง -ติดต่อประสานงาน/หาขอ้มูล
เพิ่มเติม 
-ติดต่อกลบัผูร้้องเรียนภายใน 48
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ระดบัความส าคญั/
ระดบัผลกระทบ 

นิยาม ผลลพัธ์ การบริหารจดัการขอ้ร้องเรียน 

ตวัตน/
พฤติกรรม 

ชัว่โมง(ในวนั/เวลาราชการ) 
-รายงาผูบ้ริหาร/ผูรั้บผดิชอบ
รับทราบ 
-หาแนวทางแกไ้ข/ป้องกนั/
ปรับปรุง 
-แจง้ผลการด าเนินการกลบัผู ้
ร้องเรียนภายใน 15 วนั 
-ติดตามการกลบัมาใชบ้ริการของ
ผูร้้องเรียน 

3 Complaint 3 
ต าหนิ/ต่อวา่/
ร้องทุกข/์ระบุ
ตวัตน/
พฤติกรรม 

-ผูร้้องเรียนไดรั้บความเดือดร้อน มี
การโตแ้ยง้เกิดข้ึน ไม่สามารถ
แกปั้ญหาไดโ้ดยหน่วยงาน ตอ้ง
อาศยัทีมไกล่เกล่ียและอ านาจของ
คณะกรรมการบริหารในการแกไ้ข 
-เร่ืองท่ีสร้างความเส่ือมเสียต่อ
ช่ือเสียงของ รพ. 

ไม่รุนแรงแต่
เส่ียงสูงต่อการ
เกิดความ
รุนแรง 

-ตอ้งจดัการแกไ้ข/ลดผลกระทบ
ทนัที 
-ติดต่อประสานงาน/หาขอ้มูล
เพิ่มเติม 
-ติดต่อผูร้้องเรียนภายใน 48 
ชัว่โมง(ในวนั/เวลาราชการ) 
-รายงานผูบ้ริหาร/ผูรั้บผดิชอบ
รับทราบ 
-หาแนวทางแกไ้ข/ป้องกนั/
ปรับปรุง 
-แจง้ผลการด าเนินการกลบัผู ้
ร้องเรียน ภายใน 15 วนั 

4 Complaint 4 
ด่าทอ/ขู่วา่จะ
ฟ้อง/ท าร้าย
ร่างกาย/การ
ข่มขู่จะออกส่ือ/
มีประเด็น
ทางดา้น

-ผูร้้องเรียนไดรั้บความเดือนร้อน
และร้องเรียนต่อส่ือมวลชน หรือ
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัจงัหวดั หรือมี
การฟ้องเกิดข้ึน 

รุนแรง -ตอ้งจดัการแกไ้ข/ลดผลกระทบ
ทนัที 
-ติดต่อประสานงาน/หาขอ้มูล
เพิ่มเติม 
-ติดต่อกลบัผูร้้องเรียนภายใน 24 
ชัว่โมง (วนั/เวลาราชการ) 
-รายงานผูบ้ริหาร/ผูรั้บผดิชอบ
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ระดบัความส าคญั/
ระดบัผลกระทบ 

นิยาม ผลลพัธ์ การบริหารจดัการขอ้ร้องเรียน 

กฎหมาย 
 

รับทราบ  พิจารณาจดัประชุม
ทบทวน 
-ดูแล/ติดตามประเมินผูร้้องเรียน
อยา่งต่อเน่ือง 
-หาแนวทางแกไ้ข/ป้องกนั/
ปรับปรุง 
-แจง้ผลการด าเนินการกลบัผู ้
ร้องเรียนเบ้ือตน้ภายใน 15 วนั 
-ติดตามการกลบัมาใชบ้ริการของ
ผูร้้องเรียน 

 

 3.6 การเจรจาต่อรองไกล่เกล่ียขั้นตน้ หมายถึง การท่ีทีมเจรจาต่อรองของหน่วยงานเจรจา

ไกล่เกล่ียเฉพาะหนา้ก่อน เม่ือพบเหตุการณ์ท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะฟ้องร้องหรือร้องเรียน  

 3.7  ความขดัแยง้ หมายถึง ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูใ้ชบ้ริการและผูใ้หบ้ริการอนั

เกิดจากการให ้หรือรับบริการสาธารณสุข น าไปสู่ความไม่พึงพอใจ การร้องเรียน หรือฟ้องร้อง 

อาจจะเป็นความขดัแยง้ท่ีแฝงอยู ่ก  าลงัเกิดข้ึนหรือแสดงออกชดัเจน หรือเป็นกรณีพิพาทแลว้ใน

ระบบการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

 3.8 การเจรจาไกล่เกล่ียเบ้ืองตน้ หมายถึง กระบวนการไกล่เกล่ียดว้ยการส่ือสารสนทนา

ระหวา่งคู่กรณี หรือผูแ้ทน ตั้งแต่เร่ิมมีความขดัแยง้กนั เพื่อหาทางออกของปัญหาและขอ้ตกลงท่ีพึง

พอใจโดยเร็วร่วมกนั เพื่อมิใหค้วามขดัแยง้บานปลาย 

 3.9 การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง หมายถึง การเจรจาไกล่เกล่ียดว้ยความช่วยเหลือของบุคคล

ท่ีสามท่ีเป็นคนกลาง ท าหนา้ท่ีช่วยใหเ้กิดกระบวนการกลุ่มปรึกษาหารือร่วมกนั ดว้ยบรรยากาศและ

สัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั คู่กรณีเกิดขอ้ตกลงท่ีพึงพอใจร่วมกนั โดยคนกลางไม่ไดมี้หนา้ท่ีตดัสินใจ

แทนคู่กรณี 
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3.10 ผูไ้กล่เกล่ีย หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูไ้กล่เกล่ียความขดัแยง้ใน

ระบบการแพทยแ์ละสาธารณสุข หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย หรืออาจเป็นบุคคลภายนอกท่ีคู่กรณี

ยอมรับร่วมไกล่เกล่ียดว้ยก็ได ้

 3.11 คู่กรณี หมายถึง บุคคลท่ีมีขอ้ขดัแยง้ หรือเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัขอ้ขดัแยง้ ไม่วา่จะเป็น

ขอ้ขดัแยง้ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีและผูรั้บบริการ หรือเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลดว้ยกนัเอง หรือระหวา่ง

ผูรั้บบริการดว้ยกนัเองท่ีเกิดข้ึนภายในโรงพยาบาล 

 3.12 การบรรเทาความเสียหายเบ้ืองตน้ หมายถึง การรับฟังเพื่อบรรเทาทุกข ์และประเมิน

ความชดัเจนของประเด็นขอ้ร้องเรียน เพื่อวางแผนดูแลผูร้้องเรียนตามความเหมาะสม รวมถึงการให้

ขอ้มูลเพื่อแกไ้ขความเขา้ใจผิด หรือใหค้  าแนะน าการกลบัมาใชบ้ริการอยา่งถูกตอ้ง 

4. หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

 คณะกรรมการเจรจาไกล่เกล่ีย ระดบัโรงพยาบาล 

โดยคณะกรรมการมีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1) ก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์และมาตรการเร่ืองการป้องกนัการร้องเรียนฟ้องร้องคดี

ดา้นการแพทย ์

2) ขบัเคล่ือนการด าเนินงานเร่ืองการเจรจาไกล่เกล่ียทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ดว้ย

สันติวธีิเพื่อป้องกนัและลดจ านวนคดีท่ีเขา้สู่ศาล 

3) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

4) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ระดบัหน่วยงาน ใหถื้อปฏิบติั ดงัน้ี 

1. หวัหนา้งานท่ีไดรั้บเร่ืองร้องเรียน จากทุกช่องทาง 

-  ในกรณีทัว่ไป แกปั้ญหาทนัที เพื่อลดการฟ้องร้องและให้ผูรั้บบริการรู้สึกดีข้ึน 

- กรณีท่ีเกิดข้ึนซ ้ ากนั บ่อยคร้ัง และมีจ านวนมาก ใหว้เิคราะห์สาเหตุส าคญัและ

ปรับปรุงระบบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อป้องกนัมิให้เกิดซ ้ า 
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- กรณีท่ีเป็นเหตุการณ์ท่ีรุนแรง มีแนวโนม้ท่ีจะมีการฟ้องร้องเกิดข้ึน เช่น มี

อุบติัการณ์ทางคลินิกท่ีรุนแรง  เหตุการณ์ไม่พึงพอใจ เหตุการณ์ท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อช่ือเสียงของโรงพยาบาล เป็นตน้ ใหผู้ท่ี้ประสบเหตุการณ์ในหน่วยงาน 

ประสานทีมไกล่เกล่ียใหม้าด าเนินการเจรจาไกล่เกล่ียใหม้าด าเนินการเจรจาเพื่อยติุ

ขอ้ขดัแยง้ และไกล่เกล่ียเพื่อลดการฟ้องร้อง 

2. รายงานผลการด าเนินการมาใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงภายในเวลาท่ีก าหนด 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. รับและส่งขอ้มูลเร่ืองร้องเรียน ใหห้น่วยงานเพื่อแกไ้ขปรับปรุง 

2. ด าเนินการพิจารณาแบ่งระดบัความรุนแรง คดัแยกขอ้มูล  ประเภท   เร่ืองตรวจสอบ 

ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง 

3. บนัทึก/สรุปขอ้มูลการร้องเรียน ผลการปรับปรุงท่ีไดรั้บจากหน่วยงาน และจดัท า

รายงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

คณะกรรมการเจรจาไกล่เกล่ีย 

1. ใหก้ารช่วยเหลือเบ้ืองตน้ทนัที กรณีท่ีมีปัญหาขอ้ขดัแยง้  หรือมีแนวโนม้จะเกิดขอ้

ร้องเรียน/ฟ้องร้อง เพื่อหาช่องทางประนีประนอม แกไ้ขปัญหา หรือยุติขอ้ขดัแยง้ 

2. กรณีเร่ืองร้องเรียน/ฟ้องร้องท่ีไม่สามารถยติุไดใ้นระดบัหน่วยงาน หรือคณะกรรมการ

ด าเนินการสืบสวนขอ้เทจ็จริงกบัหน่วยงานท่ีเกิดข้ึน 

3. ด าเนินการเจรจาไกล่เกล่ีย ตามขั้นตอนและกระบวนการ จนสามารถยติุได ้

4. จดัท ารายงานความเห็น และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองท่ีร้องเรียนต่อคณะกรรมการรับ

เร่ืองร้องเรียน รองทุกข ์และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

คณะกรรมการรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ 

1. รับเร่ือง ร้องเรียน ร้องทุกข ์

2. บนัทึกขอ้ร้องเรียนผา่นระบบ  Data center ของ สปสช. 

3. ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล 



8 
 

4. ใหค้  าปรึกษาแนะน าเร่ืองการใชสิ้ทธ์ิ การรักษาแก่ผูรั้บบริการและประชาชน 

5. จดับอร์ดประชาสัมพนัธ์แนวทางการแกไ้ขตามขอ้ร้องเรียน 

6. งานรับเงินช่วยเหลือเบ้ืองตน้ ทั้งมาตรา ๔๑ และ ๑๘(๔) 

5.ขั้นตอนปฏิบัติ 

 5.1  ก าหนดใหมี้ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน  

 - ตูรั้บเร่ืองร้องเรียน  มี ทั้งหมด  8  จุด ครอบคลุมทุกอาคาร  และก าหนดผูรั้บผดิชอบใน

การเปิดตูรั้บเร่ืองร้องเรียน   2  คน เปิดตูร้้องเรียนทุกวนัและทุกตูท่ี้มีขอ้ร้องเรียน  

 -ร้องเรียนดว้ยตนเอง กรณีไม่มีหนงัสือร้องเรียน ใหมี้การบนัทึกรายละเอียด การร้องเรียน 

พร้อมใหล้งลายมือช่ือ ท่ีอยู ่โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้ส่งขอ้มูลใหศู้นยรั์บเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ 

 - ร้องเรียนผา่นทางผูอ้  านวยการโรงพยาบาลโดยตรง 

 - ร้องเรียนทางโทรศพัท ์ใหมี้การบนัทึกรายละเอียด การร้องเรียน ช่ือ ท่ีอยู ่และเบอร์

โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้และส่งขอ้มูลใหศู้นยรั์บเร่ืองร้องเรียน  

 - ร้องเรียนผา่นทาง  Social media  ใหผู้รั้บผดิชอบรวบรวมขอ้มูลให้ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน  

 - จากการสอบถามผูรั้บบริการ ภายในหน่วยงานต่าง ๆ 

 -รับเร่ืองร้องเรียนจากเครือข่ายบริการ เช่น  รพสต. อสม.  เป็นตน้ 

 5.2 ขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บทุกช่องทาง  น ามาบนัทึกอุบติัการณ์ความเส่ียง  และส่งขอ้มูลให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง 

 5.3 ติดประกาศ ช่ือ เบอร์โทรศพัทผ์ูรั้บเร่ืองร้องเรียน  คือเบอร์โทรศพัทข์องหวัหนา้

พยาบาล และเบอร์โทรศพัทศู์นยรั์บเร่ืองร้องเรียนของโรงพยาบาล ทุกจุดท่ีมีตูรั้บเร่ืองร้องเรียน 

5.4  ขั้นตอนการจดัการขอ้ร้องเรียน  ( ตาม Flow chart  แนวทางการจดัการขอ้ร้องเรียน  

โดยคณะกรรมการรับเร่ืองร้องเรียน โรงพยาบาลท่าแซะ 
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แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน  

โดยคณะกรรมการรับเร่ืองร้องเรียน โรงพยาบาลทา่แซะ 

ช่องทาง                       
รับเร่ืองร้องเรียน 

ตู้รับ 

ความคิดเห็น 
จดหมาย โทรศัพท ์ อินเตอรเ์น็ต 

ติดต่อ 

ด้วยตนเอง            ของเรือ่ง
รอ้งเรยีน 

 รวบรวมขอ้มลู  

ลงทะเบียนตามล าดบั  

 แยกประเภทตามระดบัความรุนแรง 

ลงรายงานอุบตัิการณใ์น
โปรแกรมความเสี่ยง 

เป็นเร่ืองระดับรุนแรงมาก 
(มีแนวโนม้อาจเสยีช่ือเสยีง หรอื ฟอ้งรอ้ง 

/ เรยีกคา่เสยีหาย / เกิดการฟอ้งรอ้ง ใช่  ไมใ่ช ่ 

 ไกลเ่กลีย่ 

โดยคณะกรรมการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

 รายงานผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 

ทนัที 

 ตรวจสอบขอ้มลูและประสานกบัหนว่ยงาน                      
ที่เก่ียวขอ้งด าเนินการแกไ้ขปัญหา 

 ตอบกลบั หรอื ประชาสมัพนัธ ์ผลการแกไ้ขภายใน 15 วนั หลงัรบัเรือ่ง               
โดยคณะกรรมการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

 วิเคราะหข์อ้มลูรายเดือน สรุปรายงาน                                                        
น าเสนอผูอ้  านวยการและคณะกรรมการบรหิาร โรงพยาบาลทา่แซะ  

รบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

โดยหวัหนา้ทมี CM 
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6.ตัวช้ีวดั 

 6.1 ร้อยละของขอ้ร้องเรียนไดรั้บการตอบสนอง  100% 

 6.2 ผูรั้บบริการพึงพอใจในการแกปั้ญหา มากกวา่ร้อยละ 80 

 6.3 จ านวนขอ้ร้องเรียนลดลง 10% 

  

7.ภาคผนวก 

 7.1 แบบฟอร์มบนัทึกขอ้ร้องเรียน 

 7.2 แบบฟอร์มการด าเนินแกไ้ขขอ้ร้องเรียน 

 7.3 แบบสรุปรายงานการจดัการขอ้ร้องเรียน โรงพยาบาลท่าแซะ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบฟอรม์บนัทึกข้อรอ้งเรียน 
 โรงพยาบาลท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ. ชุมพร 

 
ชื่อ-สกุล ผูร้อ้งเรยีน............................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ บา้นเลขที.่.................หมู่ที.่.................ต าบล.......................อ าเภอ.........................จงัหวดั.......................... 
เบอรโ์ทรศพัท.์........................................................วนัทีพ่บปัญหา........................................................ 
ขอ้รอ้งเรยีน........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
ขอ้เสนอแนะ............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
ชมเชย................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 
แบบฟอรม์บนัทึกข้อรอ้งเรียน 

 โรงพยาบาลท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ. ชุมพร 
 

ชื่อ-สกุล ผูร้อ้งเรยีน................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ บา้นเลขที.่.................หมู่ที.่.................ต าบล.......................อ าเภอ.........................จงัหวดั.............................. 
เบอรโ์ทรศพัท.์........................................................วนัทีพ่บปัญหา........................................................................ 
ขอ้รอ้งเรยีน........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
ขอ้เสนอแนะ............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
ชมเชย................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
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แบบฟอรม์การด าเนินการแก้ไขข้อรอ้งเรียน 

ส่วนท่ี1 รายละเอียดการด าเนินการแก้ไขข้อรอ้งเรียน ระดบัหน่วยงาน 
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................ 
.........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
  ลงชื่อผูด้ าเนินการแกไ้ข............................................. ต าแหน่ง.................................... วนั/เดอืน/ปี....................... 
ส่วนท่ี 2 รายละเอียดการด าเนินการแก้ไขข้อรอ้งเรียน ส าหรบัคณะกรรมการรบัเรือ่งรอ้งเรียน 
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................ 
.........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
ลงชื่อผูด้ าเนินการแกไ้ข............................................. ต าแหน่ง.................................... วนั/เดอืน/ปี....................... 
ส่วนท่ี 3 สรปุขอ้รอ้งเรียน 

       คณะกรรมการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนรบัทราบผลการด าเนินการแกไ้ขทีแ่ลว้เสรจ็และแจง้ผูร้อ้งเรยีนไดร้บัทราบแลว้
โดย แจง้ทาง     โทรศพัท ์     จดหมาย     ประกาศใหท้ราบทางบอรด์ประชาสมัพนัธ ์ของโรงพยาบาล                                
      แจง้ผูร้อ้งเรยีนโดยตรง 
       คณะกรรมการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนประเมนิขอ้รอ้งเรยีนทีแ่กไ้ขเสรจ็แลว้ 
             การแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนเสรจ็สมบูรณ์ ไมต่อ้งด าเนินการใดๆต่อไป 
             การแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนยงัไมเ่สรจ็สมบูรณ์ ตอ้งเสนอผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเพื่อพจิารณาด าเนินการต่อไป 
                                                                              

 
                                                                          

 
ลงชื่อ............................................              ลงชื่อ............................................ 

                            (.........................................)                       (.........................................) 
                    ต าแหน่ง........................................             ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลท่าแซะ 
                    วนั/เดอืน/ปี....................................               วนั/เดอืน/ปี....................................                                                                                                                                                                                                                            
  

  



 
 

สรุปรายงานการจัดการข้อร้องเรียน โรงพยาบาลท่าแซะ ไตรมาสที.่....ปีงบประมาณ ............... 
ว/ด/ป  
รับเร่ือง 

รายละเอียดขอ้ร้องเรียนพอสังเขป ช่องทางการ
ร้องเรียน 

ผลการด าเนินการ/แกไ้ข การตอบกลบักรณีมีขอ้มูลผูร้้องเรียน ไม่มีขอ้มูลผู ้
ร้องเรียน ภายใน15วนั เกนิ 15 วนั ไม่ได้ตอบ

กลบั 

        

        

        

        

        

        

        

        

  
 

                                                                                                                                        ผู้รายงาน.................................................................... 
                                                                                                                                       ต าแหน่ง..................................................................... 


