ระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลสอยดาว
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โรงพยาบาลสอยดาว

กลุม่ งานบริหาร
ทั่วไป

กลุม่ งานเภสัช
และคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค

กลุม่ งานประกัน
สุขภาพ

กลุม่ งาน
ทันตกรรม

กลุม่ งานเทคนิค
การแพทย์

๔. ขอบเขตการแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และไม่
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลสอยดาว สาหรับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสอยดาว โดยผ่านช่องทางต่างๆ
ดังนี้
๑. ไปรษณีย์
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
๒. เว็บไซด์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สานักนายกรัฐมนตรี ๑๑๑๑
๓. ร้องเรียนผ่านทางศูนย์ดารงธรรมจังหวัดจันทบุรี
๔. ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร โรงพยาบาลสอยดาว
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙ ๓๘๑ ๓๗๖ -๗
ต่อ ๒๕๔ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ต่อ ๑๔๙ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
และหมายเลขโทรสาร ๐๓๙ ๓๘๑ ๓๗๖ -๗ ต่อ ๒๕๘
๕. เดินมาร้องเรียนด้วยตัวเองที่ศนู ย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรี

คู่มือ
ปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลสอยดาว

หน้า๑

โรงพยาบาลสอยดาว
บทนา
๑. หลักการและเหตุผล
ภายใต้ความเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสัง คมไทย มีประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบและประสบ
ปัญหาที่หลากหลาย จนกลายเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งนับวันยิ่งมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
ประชาชนต้องพึ่งพาส่วนราชการเพื่อคลี่คลายปัญหา โดยการร้องเรียน/ร้องทุกข์ไปยัง ส่วนราชการต่างๆที่มีอยู่
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เป็นสิ่งสะท้อนปัญหาของประชาชนที่บ่งบอกความรู้สึกและความคาดหวังของประชาชนที่มี
ต่อการดาเนินการตามภารกิจของส่วนราชการในฐานะหน่วยงานผู้ใช้อานาจฝ่ายบริหารตามระบอบประชาธิปไตย
ในการบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับนโยบายการบริหารงานภาครัฐ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น คาติชม ได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ทั้งนี้
ภาครัฐมีหน้าที่ต้องดาเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนให้เป็นไปด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
การร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนถือเป็ นเสียงสะท้อนให้ภาครัฐทราบว่าการบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยและหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนมาโดยตลอด มีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบการทางานของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองอย่างต่อเนื่องทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นาไปสู่การแข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบ
เป็นเหตุให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญ หาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม จนอาจเป็นเหตุให้มีการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานต่างๆเพิ่มขึ้น
โรงพยาบาลสอยดาว ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยรวม ใน
ด้านการส่ง เสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย จาเป็นที่เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดจะต้องอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเล็งเห็นความสาคัญของเรื่องดังกล่าวนี้ จึงได้จัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลสอยดาว
๒. วัตถุประสงค์
๑)เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานให้
เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒)เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการรับ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่
สอดคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องการการรับ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลสอยดาว

หน้า๒

๓)เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กั บผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่
พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้มารับบริการให้สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน
๔)เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลสอยดาว
๓.กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
โรงพยาบาลสอยดาว

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป

กลุ่มงานเภสัชและ
คุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มงานประกัน
สุขภาพ

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์

๔. ขอบเขตการแสดงช่องทางในการร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และไม่สิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่าย
ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการรับ เรื่องร้องเรียน/ร้ องทุกข์ โรงพยาบาลสอยดาว สาหรั บ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลสอยดาว โดยผ่านช่องทาง
ต่างๆดังนี้
๑. ไปรษณีย์
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
๒. เว็บไซด์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สานักนายกรัฐมนตรี ๑๑๑๑
๓. ร้องเรียนผ่านทางศูนย์ดารงธรรมจังหวัดจันทบุรี
๔. ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร โรงพยาบาลสอยดาว
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๙ ๓๘๑ ๓๗๖ -๗
ต่อ ๒๕๔
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ต่อ ๑๔๙
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
และหมายเลขโทรสาร ๐๓๙ ๓๘๑ ๓๗๖ -๗ ต่อ ๒๕๘
๕. เดินมาร้องเรียนด้วยตัวเองที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลสอยดาว
๖. สื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลสอยดาว

หน้า๓

๕. บทบาทหน้าที่ของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
๕.๑ ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลสอยดาว (งานข้อร้องเรียน)
๑) เป็นศูนย์กลางในการประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนในภาพรวมของ
โรงพยาบาลสอยดาว
๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกลุ่มงานที่รับผิดชอบภายในโรงพยาบาลสอย
ดาวให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่กาหนด
๓) ประมวลประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขหรือนาเสนอผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการ
๔) ติดตามผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติโดยเร็วและประชาชนพึงพอใจ
๕) อานวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบ หรือมาชุมนุมเรียกร้องต่อผู้บริหารของโรงพยาบาลสอยดาว
๖) จัดระบบและพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็น
เอกภาพ
๗) จัดทาฐานข้อมู ล ต่างๆเกี่ยวกั บปัญ หาเรื่องร้องเรียน/ร้ องทุกข์ ให้เป็นปัจจุบั น และเอื้ออานวยต่ อ
ผู้บริหารในการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในระดับนโยบาย
๘) จัดทาสรุปรายงานผลความคืบหน้าในการดาเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของโรงพยาบาลสอยดาว
๕.๒ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมของโรงพยาบาลสอยดาว รวมทั้ง
เจ้า หน้ าที่ ของรั ฐ ซึ่ งประกอบด้ว ย ข้า ราชการพลเรือ นสามั ญ พนั กงานราชการ ลูก จ้า งประจ า และพนัก งาน
กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗
และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ และการสอบสวน/พิจารณา
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบั ญ ญัติความรั บผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
๒๕๓๙ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมทั้งการดาเนินคดีปกครองในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) การสืบสวน สอบสวน และตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมี การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัด
โรงพยาบาลสอยดาวกระทาผิดวินัย และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๒) การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์ และเรื่องขอความเป็นธรรม
๓) รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน กรณีมีข้อพิพาทในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นหรือเชื่อว่าได้
เกิดขึ้นในสถานบริการ สังกัดโรงพยาบาลสอยดาว
๔) ให้คาปรึกษาแนะนาการดาเนินคดี ข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางการแพทย์และกฎหมายทั่วไปแก่แพทย์
ทันตแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชนทั่วไป
๕) เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของสถานบริการในสังกัดโรงพยาบาลสอยดาว
๖) เตรียมคดีเพื่อส่งให้กับพนักงานอัยการแก้ต่างคดีแพ่งและคดีอาญาที่มีมูลเหตุจากการรักษาพยาบาล
ของสถานบริการในสังกัดโรงพยาบาลสอยดาว
๗) เตรีย มคดีและแก้ต่ างคดีอ าญาที่พ นัก งานอัย การหรื อผู้ เสีย หายฟ้ องคดีอ าญา ต่อ หน่ วยงานและ
เจ้าหน้าที่ในคดีเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
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๘) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ และปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์และเสนอแนวทาง
เพื่อป้องกัน แก้ไข การฟ้องร้องหรือข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการให้บริการทางการแพทย์
๕.๓ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
มีหน้าที่ความรับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวน พิจารณา เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และ
การบังคับใช้กฎหมาย ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบคือพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐, พระราชบัญญัติ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘, พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒,พระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒, พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕, พระราชกาหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.
๒๕๓๓, พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕,พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑,พระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒,พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑,พระราชบัญญัติเครื่องสาอาง
พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
๕.๔ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวน พิจารณา เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จาก
การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการในสังกัด โรงพยาบาล
สอยดาวและเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดจากการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของสถานบริการในสังกัด
โรงพยาบาลสอยดาวโดยมีกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบคือพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๕

๖. คาจากัดความ
ส่ ว นราชการ หมายถึ ง ส่ ว นราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการปรั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกากับของทางราชการ ฝ่า ยบริหาร แต่ ไ ม่รวมถึง องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและ
รัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหารหมายถึง ผู้มีอานาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไขเป็นที่
ยุติ ตลอดจนการพิจารณาพัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หน่วยบริการหมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่ง เสริ ม
สุขภาพตาบล
ผู้รับบริการหมายถึง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือให้ข้อมูล
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้นๆ
ผู้ร้องทุกข์หมายถึง ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการ หรือจาเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์
การร้องทุกข์หมายถึง การร้องต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป หรือผู้มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ร้ อ งทุ ก ข์ ต ามกฎหมาย หรื อ ระเบี ย บ เนื่ อ งจากเกิ ด ความทุ ก ข์ จากการกระท าของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให้
ผู้บังคับบัญชาได้ทบทวนปฏิบัติและแก้ไขในส่วนที่ไม่ถูกต้อง หรือชี้แจงเหตุผลความถูกต้องที่ได้ปฏิบัติให้ผู้ร้องทุกข์
ทราบและหายข้องใจ หรือให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปได้พิจารณาให้ความเป็นธรรม
คาร้องทุกข์หมายถึง เรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ซึ่ง ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเนื่องจากเจ้าหน้าที่ในสังกัด
โรงพยาบาลสอยดาว ที่ได้ยื่นหรือส่งถึงเจ้าหน้าที่ตามช่องทางต่างๆ
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เรื่องร้องเรียนหมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
โรงพยาบาลสอยดาว เช่น การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล การจัดซื้อจัดจ้าง การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้าง ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ
การร้อ งเรีย นกระท าผิ ดวิ นัย หรือ ทุจ ริต หมายถึ ง การร้ องเรีย นกล่า วหาว่า เจ้ าหน้า ที่ของรั ฐในสั ง กั ด
โรงพยาบาลสอยดาว ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข กระทาผิดวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้กาหนดไว้ว่าเป็ น
ความผิดทางวินัยและได้กาหนดโทษไว้ ทั้งนี้อาจเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หมายถึง ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของโรงพยาบาล
สอยดาว
หน่วยงานดาเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการแก้ไขกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้นๆ ประกอบด้วย กลุ่มงานนิติการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขกลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
ดาเนินการหมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ตั้ง แต่ต้นจนถึง การได้รับการแก้ไ ขหรือได้
ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้อง
การอุทธรณ์หมายถึง การไม่เห็นด้วยต่อมติหรือมาตรการใดๆที่คณะกรรมการสั่งการ หรือมีปัญหาในมติ
หรือมาตรการนั้นๆและต้องการให้มีการทบทวน
บัตรสนเท่ห์หมายถึง เฉพาะจดหมายฟ้องหรือกล่าวโทษผู้อื่นที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง
ชี้พยานบุคคลแน่นอน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่ามีเหตุผลหรือพฤติการณ์เชื่อมโยงพอที่จะเชื่อใน
เบื้องต้นได้หรือไม่เพียงใดว่าข้อกล่าวหาควรจะเป็นเช่นนั้น
การบริหารหมายถึง การที่ส่วนราชการดาเนินการด้านการบริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเป็น
ธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะดาเนินการ
และประโยชน์ระยะยาวของทางราชการที่จะได้รับประกอบกัน
การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขหมายถึง การให้บริการรักษาพยาบาลหรือการดาเนินการทาง
การแพทย์หรือสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัด โรงพยาบาลสอยดาว แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึง ประสงค์ มี
ความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ และผู้รับบริการหรือญาติมีความสงสัยในการให้บริการดังกล่าว หรือเรียกร้อง
ให้เจ้าหน้าที่หน่วยบริการในสังกัดโรงพยาบาลสอยดาวรับผิดชอบ
เรื่องร้องเรียนบริการทางการแพทย์หมายถึง หนังสือหรือสิ่งใดๆจากบุคคลหรือองค์กร ที่แสดงให้ปรากฏ
ได้ว่ามีการให้บริการรักษาพยาบาล หรือการดาเนินการทางการแพทย์ หรือสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัด
โรงพยาบาลสอยดาว แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ มีความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ และผู้รับบริการหรือ
ญาติมีความสงสัยในการให้บริการดังกล่าว หรือเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ ในสังกัดโรงพยาบาลสอยดาว
รับผิดชอบ
ความขัดแย้งหมายถึง ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการอันเกิดจากการให้หรือ
รับบริการสาธารณสุข นาไปสู่ความไม่พึงพอใจ การร้องเรียนหรือฟ้องร้อง อาจเป็น ความขัดแย้งที่แฝงอยู่ กาลัง
เกิดขึ้น มีการแสดงออกชัดเจน หรือเป็นกรณีพิพาทแล้วในระบบการแพทย์
การเจรจาไกล่เกลี่ยหมายถึง กระบวนการไกล่เกลี่ยด้วยการสื่อสารสนทนาระหว่างคู่กรณี หรือผู้แทน
ตั้ง แต่เริ่มมีความขัดแย้ง เพื่อหาทางออกของปัญ หาและข้อตกลงที่พึง พอใจโดยเร็วร่ วมกัน และเพื่อมิให้ความ
ขัดแย้งบานปลาย
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การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางหมายถึง การเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยความช่วยเหลือของบุคคลที่สามที่เป็นกลาง
ทาหน้าที่ช่วยให้เกิดกระบวนการกลุ่มปรึกษาหารือร่วมกัน ด้วยบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน คู่กรณีเกิด
ข้อตกลงที่พึงพอใจร่วมกันโดยคนกลางไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินใจแทนคู่กรณี
ผู้ไกล่เกลี่ยหมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในระบบการแพทย์ หรือผู้
ได้รับมอบหมาย หรืออาจเป็นบุคคลภายนอกที่คู่กรณียอมรับร่วมไกล่เกลี่ยด้วยก็ได้
การชุมนุมเรียกร้องหมายถึง การรวมตัวกันของกลุ่มคนเพื่อแสดงออกทางความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น
การดาเนินชีวิต สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสภาพปัญหาที่กลุ่มคนได้รับผลกระทบ เป็นการ
รวมตัวที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มคน และ/หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติง านของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
๗. ประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประเภท

นิยาม

๑. การให้บริการทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุข

การให้บริการรักษาพยาบาลหรือการ
ดาเนินการทางการแพทย์หรือสาธารณสุข
ของหน่วยบริการในสังกัดโรงพยาบาลสอย
ดาว แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ มี
ความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ และ
ผู้รับบริการหรือญาติมีความสงสัยในการ
ให้บริการดังกล่าว หรือเรียกร้องให้
เจ้าหน้าที่หน่วยบริการในสังกัด
โรงพยาบาลสอยดาวรับผิดชอบ
๒. คุณภาพการให้บริการ การที่ผู้ร้องเรียนแจ้งร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่
เกิดขึ้นกับหน่วยบริการ

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลสอยดาว

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
การร้องเรียนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การวินิจฉัยโรค
ผิดพลาด การรักษาผิดพลาด ฯลฯ

๑.รอตรวจนาน
๒.แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ทางานล่าช้า
๓. แพทย์ปฏิเสธการรักษา
๔. กริยาไม่เหมาะสม/วาจาไม่สุภาพ
๕. ไม่เต็มใจให้บริการ
๖. ระบบส่งต่อผู้ป่วย
ฯลฯ

หน้า๗

๓.การบริหารจัดการ

ประเภท
๔.วินัยข้าราชการ

การที่ส่วนราชการดาเนินการด้านการ
บริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส และ
เป็นธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และ
ผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะดาเนินการและ
ประโยชน์ระยะยาวของทางราชการที่จะ
ได้รับประกอบกัน

๑.การบริหารทั่วไปและงบประมาณ
ร้องเรียนโดยกล่าวหาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีพฤติกรรมส่อในทางไม่
สุจริตหลายประการ
๒.การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
มีพฤติกรรมส่อไปในทางไม่โปร่งใสหลาย
ประการ
๓.การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเลื่อน
ตาแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ
และการแต่งตั้ง โยกย้ายไม่ชอบธรรม

นิยาม

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

กฎ ระเบียบต่างๆที่วางหลักเกณฑ์ขึ้นมา การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วย
เป็น กรอบควบคุมให้ข้าราชการปฏิบัติ
วินัยข้าราชการตามที่กฎหมายกาหนด
หน้าที่ และกาหนดแบบแผนความประพฤติ ฯลฯ
ของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการประพฤติ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยกาหนดให้ข้าราชการวางตัว
ให้เหมาะสมตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑

๕. การทุจริต

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน
ตาแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้
ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้
มีตาแหน่งหน้าที่นั้น หรือใช้อานาจใน
ตาแหน่งหรือหน้าที่เพื่อประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น

๑. การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับพัสดุ
ครุภัณฑ์ การก่อสร้าง
๒. การบริหารงานของหน่วยงานที่ส่อไป
ในทางไม่สุจริต
ฯลฯ

๖.ค่าตอบแทน

การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์เพื่อการจ่าย
ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ และ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือ
ต่างหน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก

๑. การเบิกจ่ายเงิน พตส.
๒. ค่าตอบแทนไม่ทาเวชปฏิบัติ
๓. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
๔. ค่าตอบแทน อสม.
ฯลฯ

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลสอยดาว

หน้า๘

เวลาราชการ
๗.ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่/ การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ยืมเงินประชาชนแล้วไม่คืน
หน่วยงานของรัฐ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานเกี่ยวกับ ฯลฯ
การกระทาใดๆที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้ร้องเรียนหรือ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปราจีนบุรี
ประเภท

นิยาม

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

๘.สวัสดิการของรัฐ

ระบบทางสังคมที่รัฐให้หลักประกันแก่
ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในด้าน
ปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

๙. ข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็น

การที่ผู้ร้องเรียนแสดงออกทางความคิดเห็น ๑. การปรับปรุงระบบการให้บริการทาง
หรือการเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับการ
การแพทย์และสาธารณสุข
ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
๒. การปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก
และสิ่งแวดล้อม
๓. การเพิ่มบุคลากร
๔. การเพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์
ฯลฯ

ประเภท

นิยาม

๑๐.การคุ้มครองผู้บริโภค การปกป้องดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความ
ด้านสาธารณสุข
ปลอดภัย เป็นธรรม จากผลิตภัณฑ์ด้าน
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข

๑. หลักประกันสุขภาพ ทุกคนมีสิทธิ
ได้รับบริการป้องกันและรักษาโรคฟรี
๒. กองทุนประกันสังคม
๓. กองทุนข้าราชการบานาญ ฯลฯ

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
๑. การให้บริการไม่ได้มาตรฐาน
๒. ตลาดสด ร้านค้า/แผงลอย ไม่สะอาด
๓. สิ่งแวดล้อมทั่วไป เช่น ขยะ/สิ่งปฏิกูล
น้าเสีย กลิ่นเหม็น เหตุราคาญกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๔. สถานบริการ สถานประกอบการไม่มี
ใบอนุญาต
ฯลฯ

๑๑. ขอความอนุเคราะห์ การขอความอนุเคราะห์และการขอความ
๑. ค่ารักษาพยาบาล
ช่วยเหลือในด้านต่างๆนอกเหนือจากสิทธิที่ ๒. การขอขึ้นทะเบียนการล้างไต
พึงได้รับ
๓. การย้ายสถานบริการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โรงพยาบาลสอยดาว

หน้า๙

ฯลฯ

๘. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๘.๑ ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย
๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ชัดเจน
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓) ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ปรากฏอย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสี ยหาย ต้อ งการให้ แก้ ไขด าเนิ นการอย่า งไร หรือ ชี้ ช่อ งทางแจ้ ง เบาะแส เกี่ ยวกั บการทุ จริ ตของเจ้า หน้า ที่ /
หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
๔) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล(ถ้ามี)
๘.๒ ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่ มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘.๓ เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้ทางราชการช่วยเหลือหรือช่วยขจัดความเดือดร้อน
๘.๔ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ หน้าที่
ต่างๆของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๘.๕ เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการ
ดาเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บเป็นฐานข้อมูล
๘.๖ ไม่เป็นคาร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
๑) คาร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยานแวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะ
ทาการสืบ สวนสอบสวนต่ อไปได้ ซึ่ งเป็น ไปตามมติ คณะรัฐ มนตรี เมื่ อวั นที่ ๒๒ ธั นวาคม ๒๕๕๑ จึ ง จะรั บไว้
พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
๒) คาร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคาพิพากษาหรือคาสั่งที่สุดแล้ว
๓) เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือองค์กรอิสระที่
กฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คาร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ดาเนินการ หรือดาเนินการแล้วยัง
ไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา
๔). คาร้องเรียนที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของผู้บัง คับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณา
หรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี
๙. หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์ และการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ กรณีของข้าราชการพลเรือนสามัญ
๙.๑ กรณีคับข้องใจที่จะร้องทุกข์ได้
ความคับข้องใจอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ของข้าราชการนั้น ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติโดยไม่มีอานาจหรือนอกเหนืออานาจที่ไ ม่
ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสาคัญที่กาหนดไว้สาหรับการนั้น
หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่
จาเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดขึ้นเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ
๒) ไม่มอบหมายให้ปฏิบัติ
๓) ประวิงเวลา หรือหน่วงเหนี่ยวการดาเนินการบางอย่างอันเป็นเหตุให้เสียสิทธิ หรือได้รับสิทธิประโยชน์
อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร
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๔) ไม่เป็นไปตาม หรือขัดกับระบบคุณธรรมตามมาตรา ๔๒
๙.๒ ผู้มีอานาจพิจารณาและวินิจฉัยร้องทุกข์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นควรจะได้ปรึกษาหรือทาความ
เข้าใจกัน โดยผู้บังคับบัญชาต้องให้โอกาสและรับฟัง หรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางแห่ง
การทาความเข้าใจและแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น แต่ ถ้าผู้มีความขับข้องใจไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือ หรื อ
ปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคาชี้แจง หรือได้รับคาชี้แจงแล้วไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ตามกฎ ก.พ.ค. ได้ ดังนี้
ก. เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับ คือ
๑) กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ต่ากว่าผู้ว่าราชการ
จังหวัด เช่น สาธารณสุขอาเภอ นายอาเภอ ผู้อานวยการโรงพยาบาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
๒) กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญ ชาในราชการบริเวณส่วนกลางที่ต่ากว่า อธิบดี เช่น
ผู้อานวยการกอง หรือผู้อานวยการสานัก ให้ร้องทุกข์ต่ออธิบดี และให้อธิบดีเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ สาหรับ
กรณีสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น ถ้าเหตุเกิดจากผู้อานวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
และผู้อานวยการสานักหรือหน่วยงานส่วนกลาง จะต้องร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ในฐานะอธิบดี)
และปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
๓) กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดี ให้ร้องทุกข์ต่อปลัดกระทวงซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ และให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ อนึ่ง กรณีที่ผู้ว่าราชการมีคาสั่ง
ย้ายหรือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการ ตั้ง แต่ระดับชานาญการพิเศษ ลงมา กฎหมายใหม่
บัญญัติให้เป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง หากจะร้องทุกข์ในเรื่องนี้ จะต้องร้องทุกข์ต่อปลัด กระทรวง
สาธารณสุข
ข.เหตุเกิดจากปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ดังนั้น ถ้า
เหตุ ร้ อ งทุ ก ข์ เ กิ ด จากปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ต้ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ ก.พ.ค. อนึ่ ง ค าสั่ ง ต่ า งๆ ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการบริหารบุคคล เช่น การบรรจุแต่งตั้ง เลื่อน ย้าย โอน นั้น ถ้าทาให้ข้าราชการ
เกิดความขับข้องใจแล้ว จะต้องร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ทุกกรณี สาหรับกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย
อานาจจากสานักงานปลักระทรวงสาธารณสุข ให้บรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนตาแหน่ง ข้าราชการในราชการบริหาร
ส่ว นภู มิ ภ าค นั้ น แม้ ว่า จะออกเป็ น ค าสั่ ง ของจั ง หวั ด ก็ ต าม กรณีนี้ ต้ อ งถื อ ว่ า ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ท าในฐานะ
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุข ตามที่ ไ ด้ รับ มอบอ านาจ กรณี เ ช่ น นี้จ ะต้ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ ก.พ.ค. ไม่ ใช่ ร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๙.๓ วิธีการร้องทุกข์
การร้องทุกข์ให้ร้องทุกข์ได้สาหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นไม่ได้ และต้องทาคาร้องทุกข์เป็น
หนังสือยื่นต่อผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบหรือว่าทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ โดยคา
ร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ คือ
๑) ชื่อ ตาแหน่ง สังกัด และที่อยู่สาหรับการติดต่อเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์
๒) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
๓) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของเรื่องร้องทุกข์
๔) คาขอของผู้ร้องทุกข์
๕) ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ร้องทุกข์แทนกรณีที่จาเป็น
๙.๔ การมอบหมายให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทน
ผู้มีสิทธิร้องทุกข์จะมอบหมายให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทนตนได้แต่เฉพาะกรณีที่มีเหตุจาเป็นเท่านั้น คือ
กรณี
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๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง
๒) อยู่ต่างประเทศและความหมายได้ว่าไม่อาจร้องทุกข์ได้ทันภายในเวลาที่กาหนด และ
๓) มีเหตุจาเป็นอย่างอื่นที่ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้
มีสิทธิ์ร้องทุกข์ พร้อมทั้งหลักฐานแสดงเหตุจาเป็น ถ้าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือโดยมีพยานลง
ลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน
๙.๕ หลักฐานประกอบหนังสือร้องทุกข์
๑) การยื่นคาร้องทุกข์ ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมคาร้องทุกข์ด้วย กรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องได้ เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคล
อื่น หรือเพราะเหตุอื่นใด ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย
๒) ให้ผู้ร้องทุกข์ทาสาเนาคาร้องทุกข์และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ร้องทุกข์รับรองสาเนาถูกต้อง ๑ ชุด
แนบพร้อมคาร้องทุกข์ด้วย กรณีที่มีเหตุจาเป็นต้องมอบหมายให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทนก็ดี กรณีที่มีการแต่งตั้ง
ทนายความหรือบุคคลอื่นดาเนินการแทนในขั้นตอนใดๆ ในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ก็ดี ให้แนบ
หลักฐานการมอบหมายหรือหลักฐานการแต่งตั้งไปด้วย
๓) ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้แสดง
ความประสงค์ไว้ในคาร้องทุกข์ด้วย หรือจะทาเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหนังสือก่อนที่ผู้มีอานาจวินิจฉัย
ร้องทุกข์เริ่มพิจารณา
๙.๖ การยื่นหนังสือร้องทุกข์
การยื่นหนังสือร้องทุกข์ทาได้ ๒ วิธี คือ
๑) ยื่นต่อพนักงานผู้รับคาร้องทุกข์ที่สานักงาน ก.พ. (กรณีร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.) หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับหนังสือ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ของผู้บังคับบัญชาหรือของผู้บังคับบัญชาที่
เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือของผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
๒) ส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยถือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซอง
หนังสือร้องทุกข์เป็นวันยื่นคาร้องทุกข์ โดยให้ส่งไปยังผู้บังคับบัญชา หรือส่งไปยังสานักงาน ก.พ. (กรณีร้องทุกข์ต่อ
ก.พ.ค.)
๙.๗ ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชา
๑) เมื่อผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ได้รับคาร้องทุกข์แล้วจะมีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่งสาเนา
คาร้องทุกข์ไ ปให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่ง การร้องทุกข์ทราบ โดยให้ผู้บัง คับบัญชานั้นส่งเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องและคาชี้แจง ไปให้ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ประกอบการพิจารณาภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
ร้องทุกข์ สาหรับกรณีที่ยื่นคาร้องทุกข์ผ่านผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ก็ให้ปฏิบัติในทานองเดียวกัน
๒) ให้ ผู้ มี อ านาจวิ นิ จ ฉั ย ร้ อ งทุ ก ข์ พิ จ ารณาจากเรื่ อ งราวการปฏิ บั ติ ห รื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ข อง
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ในกรณีจาเป็นและสมควร อาจจะขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม รวมทั้งคาชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้ นส่วน บริษัท ข้าราชการ หรือ
บุคคลใดมาให้ถ้อยคาหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้ รวมทั้งอาจจะให้ผู้ร้องทุกข์มาแถลงการณ์
ด้วยวาจา หรือไม่ก็ได้
๓) ให้ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันได้
รับคาร้องทุกข์ และอาจขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน
๔) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้น อาจจะไม่รับเรื่องร้องทุกข์ ยกคาร้องทุกข์ หรือมีคาวินิจฉัยให้
แก้ไขหรือยกเลิกคาสั่ง และให้เยียวยาความเสียหาย ให้ผู้ร้องทุกข์ หรือให้ดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม และเมื่อผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้วให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่ง
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การร้องทุกข์ดาเนินการให้เป็นไปตามคาวินิจฉัยนั้นในโอกาสแรกที่ทาได้ และเมื่อได้ดาเนินการตามคาวินิจฉัยแล้ว
ให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว คาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์นั้นให้เป็นที่สุด
๙.๘ สิทธิของผู้ร้องทุกข์
๑) ผู้ร้องทุกข์อาจถอนคาร้องทุกข์ที่ยื่นไว้แล้วในเวลาใดๆก่อนที่ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์จะมีคาวินิจฉัย
เสร็จเด็ดขาดในเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้
๒) ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ และคัดค้านผู้บังคับบัญชาที่มี
อานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ กรณีที่มีเหตุคัดค้านตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.พ.ค.
๓) กรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยร้องทุกข์ มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นภายใน ๙๐ วัน
นับ แต่วั น ที่ท ราบ หรือ ถื อว่ า ทราบคาวิ นิ จฉั ย ร้อ งทุก ข์ ข องผู้ บัง คั บบั ญ ชาที่ มี อานาจวิ นิ จฉั ย ร้อ งทุ กข์ ห รือ ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

ข้อมูลอ้างอิง: คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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