
 
 
 
 
 

  
ประกาศโรงพยาบาลสบเมย 

เรื่อง  กรอบแนวทางหลักเกณฑ์การปฏิบัตเิกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ 
 โรงพยาบาลสบเมย 

---------------------------------------------------------- 
 เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลสบเมยด าเนินไปด้วย

ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลสบเมย จึงประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
ข้อร้องเรียน ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศโรงพยาบาลสบเมย เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ โรงพยาบาลสบเมย”  

ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บทนิยามในประกาศนี้ 
 “โรงพยาบาลสบเมย” หมายความว่า โรงพยาบาลสบเมย 
 “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน 
 “บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างเหมาบริการ ในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย 
 “ผู้ร้องเรียน/รอ้งทกุข์” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลสบเมยประชาชน

ทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่างๆ 
 “เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ผู้ร้องเรียนแจ้งผ่านช่องทาง

ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงาน หรือได้รับความเสียหายหรือความ
เดือดร้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย ไม่ถูกต้อง ไม่โปร่งใส หรือ
ได้รับความคับข้องใจจากการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 

 “ทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น 

 “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่บุคลากรปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด
ในต าแหน่งหรือหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ง หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ
อย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้
อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือ
กระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตาม
ประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น 

 
 
 
 
 
 
 

๒./การจัดซื้อจัดจ้าง... 
 



 

-๒- 

 “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง 
เช่า แลกเปลี่ยน 

 “ข้อร้องเรียน” หมายความว่า ข้อร้องเรียน เรื่อง ข้อร้องเรียนทั่วไป และข้อร้องเรียน
เรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 “การตอบสนองข้อร้องเรียน” หมายความว่า การด าเนินการ การตรวจสอบ การ
แสวงหาข้อเท็จจริง หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือ
ความก้าวหน้าของการด าเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาสิบห้าวัน ทั้งนี้ กรณีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุช่ือ/ที่อยู่/
หมายเลขโทรศัพท์ จะพิจารณาตอบสนองข้องร้องเรียนสิ้นสุดลงทันทีในการน าเรื่องข้อร้องเรียนสู่กระบวนการ
สอบข้อเท็จจริง หรืออื่นๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการร้องเรียน  
 ๔.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
  ๔.๑.๑ เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอัน

เนื่องมาจากบุคลากรในโรงพยาบาลสบเมย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
  (๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
  (๓) ละเลยหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดให้ปฏิบัติ 
  (๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร 
  (๕) กระท านอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
  ๔.๑.๒ ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกลั่นแกล้งและสร้างความ

เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานหลักฐานที่แน่นอน 
 ๔.๒ ข้อร้องเรียนต้องใช้ค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  ๔.๒.๑ ช่ือ นามสกุล และที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 
  ๔.๒.๒ ช่ือหน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
  ๔.๒.๓ การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือ

พฤติการณ์ตามสมควรแห่งมูลเหตุที่เกี่ยวข้องดังกล่าว 
  ๔.๒.๔ ลายมือช่ือผู้ร้องเรียน 
  ๔.๒.๕ ระบุวัน เดือน ปี 
  ๔.๒.๖ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
 ๔.๓ กรณีการร้องเรียนมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ

หลักฐานกรณีแวดล้อมชัดแจ้ง ตลอดช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
 ๔.๔ ข้อร้องเรียนที่ไม่รับพิจารณา 
  ๔.๔.๑ ข้อร้องเรียนมิได้ท าเป็นหนังสือ 
  ๔.๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ได้ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
  ๔.๔.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๔.๒ 
 
 
 
 

๓./๔.๕ ช่องทางการรอ้งเรียน... 
 
 
 
 
 



 
 

-๓- 
 

 ๔.๕ ช่องทางการร้องเรียน  
๑. กลุ่มงานบรหิารทั่วไป รับเรื่องรอ้งเรียนทั่วไป และเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกบัการจัดซือ้จัดจ้าง 
 ๑.๑ ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๓-๖๑๘๐๘๐ ต่อ ๒๐๒ 
 ๑.๒ ทางไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์  wongmit7055@hotmail.co.th  
 ๑.๓ ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย  ต าบลแม่สวด อ.

สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐ 
 ๑.๔ แจ้งเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบโดยตรง ที่โรงพยาบาลสบเมย 

๒. กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสบเมย รบัเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีได้รับความ
เสียหายจากการใหบ้รกิารสาธารณสุข 

 ๒.๑ ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๓-๖๑๘๐๘๐ ต่อ ๒๐๙ 
 ๒.๒ ทางไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์  charud49@hotmail.com  
 ๒.๓ ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย  ต าบลแม่สวด อ.

สบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐ 
 ๒.๔ แจ้งเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบโดยตรง ที่โรงพยาบาลสบเมย   

 

 ข้อ ๕ กระบวนการพจิารณาด าเนินการ 

  ๕.๑ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล มีค าสั่งจัดต้ังศูนย์รบัเรื่องร้องเรียนร้องทกุข์   
  ๕.๒ ให้แต่ละศูนย์ฯรบัเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดังนี ้

 
๑. กลุ่มงานบรหิารทั่วไป รับเรื่องรอ้งเรียนทั่วไป และเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกบัการจัดซือ้จัดจ้าง 
 ๑.๑ ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๓-๖๑๘๐๘๐ ต่อ ๒๐๒ 
 ๑.๒ ทางไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์  wongmit7055@hotmail.co.th  
 ๑.๓ ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย  ต าบลแม่สวด อ.

สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐ 
 ๑.๔ แจ้งเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบโดยตรง ที่โรงพยาบาลสบเมย 

๒. กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสบเมย รบัเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีได้รับความ
เสียหายจากการใหบ้รกิารสาธารณสุข 

 ๒.๑ ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๓-๖๑๘๐๘๐ ต่อ ๒๐๙ 
 ๒.๒ ทางไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์  charud49@hotmail.com  
 ๒.๓ ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย  ต าบลแม่สวด     

อ.สบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐ 
 
 
 
 

mailto:wongmit7055@hotmail.co.th
mailto:charud49@hotmail.com
mailto:wongmit7055@hotmail.co.th
mailto:charud49@hotmail.com


-๔- 
 

 ๕.๓ เมื่อได้รับเรื่องรอ้งเรียน ให้แต่ละศูนย์ด าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนว่าเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการร้องเรยีนตามข้อ ๔ หรือไม่ หรือเป็นข้อร้องเรียนทีไ่ม่รับพิจารณา ตาม
ข้อ ๔.๔ เมื่อได้พิจารณาแล้วให้เสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล ว่าสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงหรือสมควรยุติเรื่องร้องเรียน ในกรณีที่เป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะ
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

 ๕.๔ เมื่อโรงพยาบาลสบเมยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ให้
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและพิจารณาไต่สวนหา
ข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลหรือไม่อย่างไร โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็น
เสนอต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลว่ามีการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ 
และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่หากกรณีไม่มีมูลตามที่ร้องเรียนให้เสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสั่งยุติเรื่อง 

 ๕.๕ ในกระบวนการพิจารณาสบืสวนข้อเท็จจรงิให้ด าเนินการอย่างลับ และตอ้งเปิด
โอกาสให้บุคลากรผู้ถูกกล่าวหาพสิูจน์ข้อเทจ็จริงอย่างเป็นธรรม 

ข้อ ๖ การตอบสนองข้อรอ้งเรียน 
       ๖.๑ เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ร้องเรียน

ทราบภายในระยะเวลาสิบห้าวัน และเมื่อได้ด าเนินกระบวนการพิจารณาข้อร้องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้
คณะกรรมการพิจารณาข้อรอ้งเรียนแจง้ใหผู้้รอ้งเรียนทราบ เว้นแต่กรณีที่ผูร้้องเรยีนไม่ให้ข้อมลูที่สามารถติดตอ่
กลับไปยังผู้ร้องเรียนได้  

 ๖.๒ ให้คณะกรรมการติดตามเรื่องร้องเรียนและรายงานผลการด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียน 

ข้อ ๗ การก ากับติดตามและรายงานผล 
 ๗.๑ รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ 

เดือน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
 ๗.๒ รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๖ 

เดือน และรอบ ๑๒ เดือน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
      

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

 สั่ง ณ วันที่     28    เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕63 
 

        
        

                  
            (นายแพทย์จักรี    คมสาคร) 

                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 
 
 
 
 



 
 

             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ โรงพยาบาลสบเมย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๑๐ 

ท่ี มส  ๐๐๓๒.๓๐๑ / ๕๕                        วันที่  ๒๘   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓         

เรื่อง    ขอส่งประกาศหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์  

           โรงพยาบาลสบเมย 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ฯ              

จ านวน   ๑   ฉบับ  

ด้วย ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ โรงพยาบาลสบเมย ได้จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ โรงพยาบาลสบเมย  

ในการนี ้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ โรงพยาบาลสบเมย  ขอส่งประกาศหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ โรงพยาบาลสบเมย แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ
หน่วยงานในสังกัดด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสมัพันธ์ให้ทราบทั่วกัน  

 ขอแสดงความนับถือ 

  
      
 

     (นางวาสนา   วงศ์มิตร) 
   ประธานคณะกรรมการ ITA 

 
 

ทราบ 
 
 

(นายแพทย์จกัรี    คมสาคร) 
           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

เดือน 
จ านวนเรื่องรอ้งเรียน 

(เรือ่ง) 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

(เรือ่ง) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

(เรือ่ง) 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

(เรือ่ง) 
ตุลาคม ๒๕๖๒ - - - - - - - - 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - - - - - - - - 
ธันวาคม ๒๕๖๒ - - - - - - - - 
มกราคม ๒๕๖๓ - - - - - - - - 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 1 1 1 1 - - - - 
มีนาคม ๒๕๖๓ - - - - - - - - 
เมษายน ๒๕๖๓ - - - - - - - - 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ - - - - - - - - 
มิถุนายน ๒๕๖๓ - - - - - - - - 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ - - - - - - - - 
สิงหาคม ๒๕๖๓ - - - - - - - - 
กันยายน ๒๕๖๓ - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 
 

    
 
 

        (นางวาสนา   วงศ์มิตร) 
                                     ประธานคณะกรรมการ ITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบแจ้งการรับเรื่องร้องเรียนท่ัวไป    (ตอบข้อรอ้งเรียน๑)  

 
ที่ มส ๐๐๓๒.๓(เรือ่งร้องเรียน) /...๑/๒๕๖๓....                               ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน   
                โรงพยาบาลสบเมย  
 

           วันที่.....๔.......เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. .....๒๕๖๓.......  
เรื่อง  ตอบรับการรับเรื่องรอ้งทกุข์/ร้องเรียนทั่วไป 
เรียน …คุณมรกต……แดนธรรมชาติ…………………………………………..  

ตามที่ท่านได้ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลสบเมย โดยทาง  (   ) หนังสือ
ร้องเรียนทางไปรษณีย์      (  ) ด้วยตนเอง      (    ) ทางโทรศัพท ์ (    ) อื่นๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
ลงวันที.่..๓..กุมภาพันธ์..๒๕๖๓.... เกี่ยวกับเรือ่ง......เจ้าหน้าที่บรกิารไมสุ่ภาพ มีพฤติกรรมไมเ่หมาะสม........... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………นั้น 

โรงพยาบาลสบเมยได้ลงทะเบียนรับเรือ่งร้องทกุข/์ร้องเรียนของท่านไว้แล้วตามทะเบียนรบั
เรื่องเลขรบัที.่.๑/๒๕๖๓.....................................ลงวันที.่..........๔....กุมภาพันธ์......๒๕๖๓.......................และ
โรงพยาบาลสบเมยได้พจิารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า 

 
(  ) เป็นเรื่องที่อยู่ในความรบัผิดชอบของโรงพยาบาลสบเมยและได้มอบหมายให้......กลุ่ม

การพยาบาล และ กลุ่มงานบรหิารทั่วไป......................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและด าเนินการ 
(    ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในความรบัผิดชอบของโรงพยาบาลสบเมยและได้จัดส่งเรื่องให้

........................................................................................ซึ่งเป็นหน่วยงานทีม่ีอ านาจหน้าทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการ
ต่อไปแล้วทั้งนีท้่านสามารถติดต่อประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง 

 
จึงแจง้มาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
      นายแพทย์จักรี   คมสาคร 

         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 
 
 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
โรงพยาบาลสบเมย  
โทร. ๐๕๓-๖๑๘๐๘๐ 
 
 
 
 
 



 
 
 

      แบบแจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ัวไป        (ตอบข้อร้องเรียน ๒)  
 

ที่ มส ๐๐๓๒.๓(เรือ่งแจง้ผลการด าเนินการ) /...๑/๒๕๖๒....        ศูนย์รับเรือ่งร้องเรียน 
โรงพยาบาลสบเมย  

 
วันที่…….๑๑.....เดือน.......กุมภาพันธ์.... พ.ศ....๒๕๖๓.....  

 
เรื่อง  แจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 
เรียน  …คุณมรกต……แดนธรรมชาติ…………………………………..  
 
อ้างถึง  หนังสือโรงพยาบาลสบเมย ที่  ที่ ๐๐๓๒.๓(เรื่องร้องเรียน) /...๑/๒๕๖๓.... 
สิ่งทีส่่งมาด้วย  ๑. ................................................................................................................. ...........................  

๒. ................................................................................................................ ............................  
ตามที่โรงพยาบาลสบเมย (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องรอ้งเรียนทั่วไป

ของท่านตามทีท่่านได้ร้องเรียนไว้ความละเอียดแจง้แล้วนั้น 
 
โรงพยาบาลสบเมย ได้รับแจ้งผลการด าเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงาน/กลุม่งาน ที่

เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ท่านได้รอ้งเรียนแล้วปรากฏข้อเทจ็จริงโดยสรปุว่า.........….ในวันที่เกิดเหตุการณ์นั้น มีผู้
มารับริการค่อนข้างมาก อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานมีภาวะไข้ และพักผ่อนไมเ่พียงพอ ท าให้แสดงพฤติกรรม
การบริการที่ไม่เหมาะสม  ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ ทางโรงพยาบาลสบเมยจะได้น าไปปรับปรงุแนวทางการ
ด าเนินงานต่อไป ..........ทั้งนีห้ากท่านไม่เห็นด้วยประการใดขอให้แจ้งคัดค้านพรอ้มพยานหลกัฐานประกอบด้วย 

 
จึงแจง้มาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ. โอกาสนี ้
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
               (นายแพทย์จักรี   คมสาคร)    

        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 
 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
โรงพยาบาลสบเมย  
โทร. ๐๕๓-๖๑๘๐๘๐ 
 


