
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โทร ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๓ – ๘ 

ที ่  สต ๐๐๓๒.๓๔/ วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู 

ตามที่ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาลละงู และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  ได้
ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู ้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินการตาม
แนวทางท่ีกำหนดไปแล้วนั้น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่เอกสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
 
 

(นายนิตยา ลิ่มวิริยะกุล) 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

 
 ทราบ/อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 

 
 
 

(นายปวิตร วณิชชานนท์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) 

โรงพยาบาลละงู 
  



 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โทร ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๓ – ๘ 

ที ่  สต ๐๐๓๒.๓๔/ วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู 

ด้วย ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาลละงู ขอรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับ
เรื ่องร้องเรียนให้ผู ้ร ้องเรียนทราบ โดยผู ้ร้องเรียน ได้มีการร้องเรียนโรงพยาบาลละงูผ่าน Inbox Page 
Facebook/โรงพยาบาลละงู เรื ่องพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ซึ่งศูนย์บริการหลักประกัน
สุขภาพ โรงพยาบาลละงู ได้มีการประสานไปยังผู้ร้องเรียนและได้แจ้งให้หัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้องทราบและ
ดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ พร้อมกันนี้ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาลละงู ได้มีการ
แจ้งตอบกลับให้ผ ู ้ร ้องเร ียนทราบภายใน ๑๕ วัน ผ่ าน Inbox Page Facebook/โรงพยาบาลละงู ดัง
รายละเอียดเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

(นายนิตยา ลิ่มวิริยะกุล) 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

  



    

   
  



 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โทร ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๓ – ๘ 

ที ่  สต ๐๐๓๒.๓๔/ วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู 

ด้วย ผู้รับบริการ นางธัญญาเรศ สรีบุตร ได้ร้องเรียนโรงพยาบาลละงู ผ่านตู้แสดงความคิดเห็น 
เรื่องการให้บริการที่ล่าช้าของเจ้าหน้าที่การเงิน จากการมารับบริการที่โรงพยาบาลละงู ในวันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๔ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาลละงู ได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว จึงขอ
อนุญาตทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อแจ้งผู้รับบริการทราบและเผยแพร่ประกาศลงเวบไซต์ของโรงพยาบาล
ละงูต่อไป เพ่ือให้ประชาชนทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการร้องเรียน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่เอกสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
 
 

(นายนิตยา ลิ่มวิริยะกุล) 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

 
 ทราบ/อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 

 
 
 

(นายปวิตร วณิชชานนท์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) 

โรงพยาบาลละงู 
  



 
 
 
ที่ สต ๐๐๓๒.๓๔/๓๒๓            โรงพยาบาลละงู 

๑๙๔ หมู่ ๖ ต.กำแพง 
อ.ละงู จ.สตูล ๙๑๑๑๐ 

๒๙  มกราคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอชี้แจงข้อร้องเรียน 

เรียน นางธัญญาเรศ สรีบุตร 

ตามที่ ท่านได้ร้องเรียนผ่านตู้แสดงความคิดเห็น เรื่องความล่าช้าของเจ้าหน้าที่การเงินที่ท่าน
มารับบริการที่โรงพยาบาลละงู เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น ทางโรงพยาบาลละงูได้ทำการตรวจสอบแล้ว
ขอชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขปัญหาดังนี้ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลละงู ได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงิน
ดังกล่าว และได้มีการแจ้งตักเตือนเจ้าหน้าที่ในเรื ่องพฤติกรรมบริการต่อผู้มารับบริการและปรับเปลี ่ยน
ผู้รับผิดชอบงานเก็บเงินผู้ป่วยนอก (เจ้าหน้าที่เก็บเงิน) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้ง
ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลต้องขอขอบคุณท่านที่ได้
แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการแก่ทางโรงพยาบาล 

จึงเรียนมาเพ่ือชี้แจง และทำความเข้าใจให้ท่านทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายแพทย์ปวิตร วณิชชานนท์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู 
 
 
 
ฝ่ายเวชกรรมชุมชน 
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๓ – ๘ ต่อ ๑๒๓ 
โทรสาร ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๒ 
  



 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โทร ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๓ – ๘ 

ที ่  สต ๐๐๓๒.๓๔/ วันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู 

ด้วย ผู้รับบริการ คุณขวัญลักษณ์ ศิริคะรันทร์ ได้ร้องเรียนโรงพยาบาลละงู ผ่านตู้แสดงความ
คิดเห็น เรื่องเก้าอี้นั่งรอตรวจชำรุด จากการมารับบริการที่โรงพยาบาลละงู ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาลละงู ได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว จึงขออนุญาตทำ
หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อแจ้งผู้รับบริการทราบและเผยแพร่ประกาศลงเวบไซต์ของโรงพยาบาลละงูต่อไป  
เพ่ือให้ประชาชนทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการร้องเรียน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่เอกสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
 
 

(นายนิตยา ลิ่มวิริยะกุล) 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

 
 ทราบ/อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 

 
 
 

(นายปวิตร วณิชชานนท์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) 

โรงพยาบาลละงู 
  



 
 
 
ที่ สต ๐๐๓๒.๓๔/๖๓๐            โรงพยาบาลละงู 

๑๙๔ หมู่ ๖ ต.กำแพง 
อ.ละงู จ.สตูล ๙๑๑๑๐ 

๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอชี้แจงข้อร้องเรียน 

เรียน คุณขวัญลักษณ์ ศิริคะรันทร์ 

ตามท่ี ท่านได้ร้องเรียนผ่านตู้แสดงความคิดเห็น เรื่องเก้าอ้ีนั่งรอตรวจชำรุดที่ท่านมารับบริการ
ที่โรงพยาบาลละงู เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น ทางโรงพยาบาลละงูได้ทำการตรวจสอบแล้วขอชี้แจง
รายละเอียดการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลละงู ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่/งานซ่อมบำรุง ตรวจสอบ
ความพร้อมใช้อย่างสม่ำเสมอทุกสามเดือน พร้อมทั้งติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับความสะดวกอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลต้องขอขอบคุณท่านที่ได้แสดงความ
คิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการแก่ทางโรงพยาบาล 

จึงเรียนมาเพ่ือชี้แจง และทำความเข้าใจให้ท่านทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายแพทย์ปวิตร วณิชชานนท์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู 
 
 
 
 
 
ฝ่ายเวชกรรมชุมชน 
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๓ – ๘ ต่อ ๑๒๓ 
โทรสาร ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๒ 


