คู่มือการปฏิบัติงาน

กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

บทนา
๑. หลักการและเหตุผล

ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมไทย มีประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบ
และประสบปัญ หาที่ห ลากหลาย จนกลายเป็นปัญ หาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่ง นับ วันยิ่ง มีจ านวน
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนต้องพึ่งพาส่วนราชการเพื่อคลี่คลายปัญหา โดยการร้องทุกข์ /ร้องเรียนไปยัง
ส่ ว นราชการต่ า งๆที่ มี อ ยู่ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ เ ป็ น สิ่ ง สะท้ อ นปั ญ หาของประชาชนที่ บ่ ง บอกความรู้ สึ ก
และความคาดหวั ง ของประชาชนที่ มี ต่อ การดาเนิน การตามภารกิ จ ของส่ วนราชการในฐานะหน่ วยงาน
ผู้ใช้อานาจฝ่ายบริห ารตามระบอบประชาธิป ไตย ในการบรรเทาเยียวยาความเดื อดร้อนของประชาชน
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับนโยบายการบริหารงานภาครัฐ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ ส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส
เสนอข้อคิดเห็น คาติชม ได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ทั้งนี้ ภาครัฐมีห น้าที่ต้องดาเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ เ ดื อ ดร้ อ นให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเสมอภาค โปร่ ง ใส และเป็ น ธรรม การร้ อ งทุ ก ข์ /ร้ อ งเรี ย น
ของประชาชนถือเป็นเสียงสะท้อนให้ภาครัฐทราบว่าการบริห ารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อย
เพียงใด ซึ่ง รัฐบาลทุ กยุคทุ ก สมั ยและหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้ความสาคัญกั บการแก้ไขปัญ หา
เรื่องร้องเรีย น/ร้อ งทุ ก ข์ ของประชาชนมาโดยตลอด มี ก ารรั บ ฟัง ความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ ป ระชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบการทางานของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิ จ สังคม และการเมื อ งอย่างต่อ เนื่องท าให้เ กิ ดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นาไปสู่การแข่ง ขัน
การเอารัดเอาเปรียบ เป็นเหตุให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
อาจเป็นเหตุให้มีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานต่างๆเพิ่มขึ้น
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในฐานะที่เ ป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง มีหน้าที่ให้บริการ
ด้ า นการแพทย์ แ ละการสาธารณสุ ข โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทั้ ง ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งมุ่งเน้นให้บุคลากรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้เล็งเห็นความสาคัญของเรื่องดังกล่าวนี้
จึงได้จัดทาคู่มือการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทาง
การด าเนิ นงานให้ เ กิ ด เป็ น รู ป ธรรม ปฏิ บัติ ง านตามมาตรฐานการจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ กข์ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๒. เพื่ อให้มั่ นใจว่ากระบวนการรับ เรื่องราวร้องทุ กข์ ใช้เ ป็นแนวทางการปฏิบัติง านตาม
ขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องการการรับเรื่องราวร้องทุกข์
อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้มารับ
บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการใน
การปฏิบัติงาน
๔. เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้รอ้ งเรียน/ร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ระบบการบริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
๒.๑ หน่วยงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

งานนิติการ

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

กลุ่มงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม

๒.๒ ขอบเขต
ใช้เป็นคู่มื อมาตรฐานการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราวร้องทุ กข์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ โดยผ่านช่องทางต่างๆดังนี้
๑. ไปรษณีย์
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
ส่งมาที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 32/7 หมู่ 12 ตาบลท่ างาม อาเภอเมื องปราจีนบุ รี
จังหวัดปราจีนบุรี 25000
๒. เว็บไซด์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สานักนายกรัฐมนตรี ๑๑๑๑
๓. เว็บไซด์กระทรวงสาธารณสุข http://ict.moph.go.th/complainict/index.php
4. เว็บไซต์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร https://www.cpa.go.th/complaint/
5. ร้องเรียนผ่านทางศูนย์ดารงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
6. ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์หรือทางโทรสาร ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร หมายเลขโทรศัพท์ 037-211088 ต่อ 2179
7. เดินมาร้องเรียนด้วยตัวเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
8. ตู้รับความคิดเห็น บริเวณเคาน์เตอร์หน้าอาคารผู้ป่วยนอก
9. สื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น

๒.๓ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๓.๑ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
๑) เป็นศูนย์กลางในการประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
ในภาพรวมของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
2) เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของสถานบริการในสังกัดสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
3) ประมวลประเด็นปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อ พิจารณาหาแนวทางแก้ไขหรือนาเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
4) ติดตามผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติโดยเร็วและประชาชน
พึงพอใจ
5) อ านวยความสะดวกแก่ มวลชนที่ มาพบ หรื อมาชุ มนุมเรี ยกร้ องต่อผู้ บริ หารของโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
6) จัดระบบและพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหา
ให้เป็นเอกภาพ
7) จัดทาฐานข้อมูล ต่างๆเกี่ยวกับปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นปัจจุบัน และเอื้ออานวย
ต่อผู้บริหารในการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในระดับนโยบาย
8) จั ด ท าสรุ ป รายงานผล ความคื บ หน้ า ในการด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาในภาพรวม
ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
๒.๓.๒ งานนิติการ
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑) การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตามพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ระเบียบสานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูก จ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ และ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖
๒) การสอบสวน/พิจารณาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ
ความรับ ผิดทางละเมิ ดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ และระเบีย บส านัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยหลัก เกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
๓) การดาเนินคดีปกครองในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๓.๑ การสืบสวน สอบสวน และตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนกล่าวหา
ว่าเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเ บศร กระท าผิด วินัย และการสอบข้ อเท็ จ จริง ความรับ ผิ ด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๓.๒ การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์ และเรื่องขอความเป็นธรรม
๔) รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน กรณีมีข้อพิพาทในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น
หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
๕) ให้คาปรึกษาแนะนาการดาเนินคดี ข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางการแพทย์และกฎหมาย
ทั่วไปแก่แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชนทั่วไป

๖) เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
๗) เตรี ย มคดี เ พื่ อ ส่ ง ให้ กั บ พนั ก งานอั ย การแก้ ต่ า งคดี แ พ่ ง และคดี อ าญาที่ มี มู ล เหตุ
จากการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
๘) เตรียมคดีและแก้ต่างคดีอาญาที่พนักงานอัยการหรือผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาต่อหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ในคดีเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
๙) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ และปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์และ
เสนอแนวทางเพื่อป้องกัน แก้ไข การฟ้องร้องหรือข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการให้บริการทางการแพทย์
๒.๓.๓ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวน พิจารณา เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการบังคับ
ใช้กฎหมาย ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบคือ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ , พระราชบัญญัติยา
พ.ศ.๒๕๑๐ , พระราชบัญ ญัติเ ครื่อ งสาอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ , พระราชบัญ ญัติส ถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ,
พระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ , พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบโรคศิ ล ปะ พ.ศ. ๒๕๔๒,
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ , พระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งมื อ แพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘
๒.๓.๔ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวน พิจารณา เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการบังคับใช้
กฎหมาย ตามกฎหมายที่ อ ยู่ในความรับผิดชอบคือ พระราชบัญ ญัติควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕,
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ , พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ.๒๕๕๑ , พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
๒.๓.๕ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ตรวจสอบข้อ เท็จ จริง สอบสวน พิจ ารณา เกี่ ยวกั บเรื่องร้องเรียน/ร้องทุก ข์เกี่ ยวกับ ทาง
การแพทย์และสาธารณสุข และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปราจีนบุรีและเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดจากการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของสถาน
บริ ก ารในสั ง กั ด ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี โ ดยมี ก ฎหมายที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบคื อ
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒.๔ คาจากัดความ
ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกากับของทางราชการ ฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้มีอานาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข
เป็นที่ยุติ ตลอดจนการพิจารณาพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หน่วยบริการ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล
ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือให้
ข้อมูลตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้นๆ

ผู้ร้องทุกข์ หมายถึง ผู้ได้รับความเดือ ดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการ หรือจาเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้อง
ทุกข์
การร้องทุกข์ หมายถึง การร้องต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป หรือผู้มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ตามกฎหมาย หรือระเบียบ เนื่องจากเกิดความทุกข์จากการกระทาของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาได้ทบทวนปฏิบัติและแก้ไขในส่วนที่ไม่ถูกต้อง หรือชี้แจงเหตุผลความถูกต้องที่ได้ปฏิบัติให้ผู้ร้อง
ทุกข์ทราบและหายข้องใจ หรือให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปได้พิจารณาให้ความเป็นธรรม
คาร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเนื่องจากเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้ยื่นหรือส่งถึงเจ้าหน้าที่ตามช่องทางต่างๆ
เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เช่น การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล การจัดซื้อจัดจ้าง
การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ
การร้องเรียนกระทาผิดวินัยหรือทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทาผิดวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบั ติที่กฎหมายหรือระเบียบได้
กาหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัยและได้กาหนดโทษไว้ ทั้งนี้อาจเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่อง
ส่วนตัว
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง ศูนย์บ ริห ารจัดการเรื่องราวร้องทุ กข์ ของส านัก งาน
สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
หน่วยงานดาเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการแก้ไขกับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุ กข์นั้นๆ ประกอบด้วย งานนิติก าร กลุ่ม งานคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภค งานประกันสุขภาพ
งาน สรถ.
ดาเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไขหรือได้
ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องทุกข์
การอุทธรณ์ หมายถึง การไม่เห็นด้วยต่อมติหรือมาตรการใดๆที่คณะกรรมการสั่งการ หรือมีปัญหาใน
มติหรือมาตรการนั้นๆและต้องการให้มีการทบทวน
บัตรสนเท่ห์ หมายถึง เฉพาะจดหมายฟ้องหรือกล่าวโทษผู้อื่นที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัด
แจ้ง ชี้พยานบุคคลแน่นอน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่ามีเหตุผลหรือพฤติการณ์เชื่อมโยงพอที่จะ
เชื่อในเบื้องต้นได้หรือไม่เพียงใดว่าข้อกล่าวหาควรจะเป็นเช่นนั้น
การบริหาร หมายถึง การที่ส่วนราชการดาเนินการด้านการบริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส และ
เป็นธรรม โดยพิจ ารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสัง คม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุป ระสงค์ที่จ ะ
ดาเนินการและประโยชน์ระยะยาวของทางราชการที่จะได้รับประกอบกัน
การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง การให้บริการรักษาพยาบาลหรือการดาเนินการ
ทางการแพทย์ห รือสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกั ดส านัก งานสาธารณสุขจัง หวัดปราจีนบุรี แล้วเกิ ด
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ มีความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ และผู้รับบริการหรือญาติมีความสงสัยในการ
ให้บริการดังกล่าว หรือเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวง
สาธารณสุขรับผิดชอบ

เรื่องร้องเรียนบริการทางการแพทย์ หมายถึง หนังสือหรือสิ่งใดๆจากบุคคลหรือองค์กร ที่แสดงให้
ปรากฏได้ว่ามีการให้บริการรักษาพยาบาล หรือการดาเนินการทางการแพทย์ หรือสาธารณสุขของหน่วย
บริการในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ มีความเสียหายเกิด
ขึ้นกับผู้รับบริการ และผู้รับบริการหรือญาติมีความสงสัยในการให้บริการดังกล่าว หรือเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่
หน่วยบริการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ
ความขัดแย้ง หมายถึง ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการอันเกิดจากการให้
หรือรับบริการสาธารณสุข นาไปสู่ความไม่พึงพอใจ การร้องเรียนหรือฟ้องร้อง อาจเป็นความขัดแย้งที่แฝงอยู่
กาลังเกิดขึ้น มีการแสดงออกชัดเจน หรือเป็นกรณีพิพาทแล้วในระบบการแพทย์
การเจรจาไกล่เกลี่ย หมายถึง กระบวนการไกล่เกลีย่ ด้วยการสือ่ สารสนทนาระหว่างคู่กรณี หรือผู้แทน
ตั้งแต่เริ่มมีความขัดแย้ง เพื่อหาทางออกของปัญหาและข้อตกลงที่พึงพอใจโดยเร็วร่วมกัน และเพื่อมิให้ความ
ขัดแย้งบานปลาย
การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง หมายถึง การเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยความช่วยเหลือของบุคคลที่สามที่เป็น
กลาง ทาหน้าที่ช่วยให้เกิดกระบวนการกลุ่มปรึกษาหารือร่วมกัน ด้วยบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
คู่กรณีเกิดข้อตกลงที่พึงพอใจร่วมกันโดยคนกลางไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินใจแทนคู่กรณี
ผู้ไกล่เกลี่ย หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในระบบการแพทย์
หรือผู้ได้รับมอบหมาย หรืออาจเป็นบุคคลภายนอกที่คู่กรณียอมรับร่วมไกล่เกลี่ยด้วยก็ได้
การชุมนุมเรียกร้อง หมายถึง การรวมตัวกันของกลุ่มคนเพื่อแสดงออกทางความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
เช่น การดาเนินชีวิต สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสภาพปัญหาที่กลุ่มคนได้รับผลกระทบ
เป็นการรวมตัวที่ส ะท้อ นให้เ ห็นถึงปัญ หาความเดือดร้อนของกลุ่ม คน และ/หรือได้รับ ผลกระทบจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
๒.๕ ประเภทเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเภท

นิยาม

๑. การให้บริการทาง
การให้ บ ริ ก ารรั ก ษาพยาบาลหรื อ การ
การแพทย์และสาธารณสุข ดาเนินการทางการแพทย์ ในโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร แล้วเกิดเหตุการณ์
ที่ไม่พึงประสงค์ มีความเสียหายเกิดขึ้นกับ
ผู้ รั บ บริ ก าร และผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ญาติ
มี ค วามสงสั ย ในการให้ บ ริ ก ารดั ง กล่ า ว
หรือ เรียกร้อ งให้เ จ้าหน้าที่ ห น่วยบริก าร
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ
กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
การร้องเรียนเกี่ยวกับการรักษา
พยาบาลของเจ้าหน้าที่ เช่น
การวินิจฉัยโรคผิดพลาด
การรักษาผิดพลาด ฯลฯ

ประเภท

นิยาม

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

๒. คุณภาพการให้บริการ การทีผ่ ู้ร้องเรียนแจ้งร้องเรียนเกี่ยวกับ
๑.รอตรวจนาน
การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ๒.แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่
ที่เกิดขึ้นกับหน่วยบริการ
สาธารณสุขทางานล่าช้า
๓. แพทย์ปฏิเสธการรักษา
๔. กริยาไม่เหมาะสม/วาจาไม่สุภาพ
๕. ไม่เต็มใจให้บริการ
๓.การบริหารจัดการ

การที่ส่วนราชการดาเนินการด้านการบริหาร
จัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม
โดยพิ จ ารณาถึ ง ประโยชน์ แ ละผลเสี ย
ทางสั ง คม ภาระต่ อ ประชาชน คุ ณ ภาพ
วัตถุป ระสงค์ที่จ ะดาเนินการและประโยชน์
ระยะยาวของทางราชการที่จะได้รับประกอบ
กัน

๑.การบริห ารทั่ วไปและงบประมาณ
ร้ อ งเ รี ย น โด ยก ล่ า วหา ผู้ บ ริ ห า ร
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี พฤติกรรม
ส่อในทางไม่สุจริตหลายประการ
๒.การบริหารงานพัส ดุ ร้องเรียนโดย
กล่ า วหาว่า ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด ซื้ อ
จั ด จ้ า งมี พ ฤติ ก รรมส่ อ ไปในทาง
ไม่โปร่งใสหลายประการ
๓.การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้บ ริห าร และผู้เ กี่ ยวข้อง
ด า เ นิ นก า ร เกี่ ย วกั บ ก า รแ ต่ ง ตั้ ง
การเลื่อนตาแหน่ง การพิจารณาความ
ดีความชอบและการแต่งตั้ง โยกย้าย
ไม่ชอบธรรม ฯลฯ

๔.วินัยข้าราชการ

กฎ ระเบียบต่างๆที่วางหลักเกณฑ์ขึ้ นมาเป็น การไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามบทบั ญ ญั ติ
กรอบควบคุมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ และ ว่าด้วยวินัยข้าราชการตามที่กฎหมาย
ก า ห น ด แ บ บ แ ผ น ควา ม ป ร ะ พ ฤติ ขอ ง กาหนด
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย
กาหนดให้ข้าราชการวางตัวให้เหมาะสมตาม
พ.ร.บ.ระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.
๒๕๕๑

ประเภท

นิยาม

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

๕. การทุจริต

การปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน
ตาแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่น
เชื่ อ ว่า มี ตาแหน่ ง หรื อ หน้ า ที่ ทั้ ง ที่ ต นมิ ไ ด้ มี
ตาแหน่งหน้าที่นั้น หรือใช้อานาจในตาแหน่ง
หรือหน้าที่ เพื่ อ ประโยชน์ ที่ มิควรได้โ ดยชอบ
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น

๑. การจัด ซื้อ จัด จ้า งเกี่ ย วกั บ พั ส ดุ
ครุภัณฑ์ การก่อสร้าง
๒. การบริห ารงานของหน่ วยงาน
ที่ส่อไปในทางไม่สุจริต ฯลฯ

๖.ค่าตอบแทน

การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ
เจ้ า หน้ า ที่ มี เ จต น า รม ณ์ เพื่ อ ก าร จ่ า ย
ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยบริก ารในช่วงนอกเวลาราชการ และ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือ
ต่างหน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ

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

๗.ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที/่ การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ยืม เงินประชาชนแล้วไม่คืน
หน่วยงานของรัฐ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานเกี่ยวกับการ ฯลฯ
กระทาใดๆที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ใดอย่างหนึ่งต่อผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานใน
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
๘.สวัสดิการของรัฐ

ระบบทางสั ง คมที่ รั ฐ ให้ ห ลั ก ประกั น แก่
ประชาชนทุ ก คนอย่ า งเท่ า เที ย มกั นในด้ า น
ปัจจัยพื้ นฐานที่จ าเป็นส าหรับ การมี คุณภาพ
ชีวิตที่ดี

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

๙. ข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็น

การทีผ่ ู้ร้องเรียนแสดงออกทางความคิดเห็น ๑. การปรับปรุงระบบการให้บริการ
หรือการเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการ ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
๒. การปรั บ ปรุ ง สิ่ ง อ านวยความ
สะดวกและสิ่งแวดล้อม
๓. การเพิ่มบุคลากร
๔. การเพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์
ฯลฯ

๒.๖ หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
๒.๖.๑ ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย
๑. ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ชัดเจน
๒. วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓. ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ปรากฏอย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย ต้องการให้แก้ไขดาเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจ ริตของเจ้าหน้าที่ /
หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
๔. ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล(ถ้ามี)
๒.๖.๒ ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรือ่ งจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคล
อื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๖.๓ เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้ทางราชการช่วยเหลือหรือช่วยขจัดความเดือดร้อน
๒.๖.๔ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒.๖.๕ เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน
การดาเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ ง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บเป็น
ฐานข้อมูล
๒.๖.๖ ไม่เป็นคาร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
๑. คาร้องเรียนทีเ่ ป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่หร์ ะบุหลักฐานพยานแวดล้อมชัดเจน และเพียง
พอที่จะทาการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะ
รับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
๒. คาร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคาพิพากษาหรือคาสั่งที่สุด
แล้ว
๓. เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือองค์กรอิสระที่
กฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คาร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ดาเนินการ หรือดาเนินการแล้ว
ยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา
๔. คาร้องเรียนที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณา
หรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี
๒.๗ หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์ และการพิจารณาวินิจฉัยร้อง กรณีของข้าราชการพลเรือนสามัญ
๒.๗.๑ กรณีขับข้องใจที่จะร้องทุกข์ได้
ความคับข้องใจอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ของข้าราชการนั้น ต้องมีลักษณะ ดังนี้
๑.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติโดยไม่มีอานาจหรือนอกเหนือ
อานาจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสาคัญที่กาหนดไว้
สาหรับการนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้าง
ขั้นตอนโดยไม่จาเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดขึ้นเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ
๒.ไม่มอบหมายให้ปฏิบัติ
๓.ประวิงเวลา หรือหน่วงเหนี่ยวการดาเนินการบางอย่างอันเป็นเหตุให้เสียสิทธิ หรือได้รับสิทธิ
ประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร
๔.ไม่เป็นไปตาม หรือขัดกับระบบคุณธรรมตามมาตรา ๔๒

๒.๗.๒ ผู้มีอานาจพิจารณาและวินิจฉัยร้องทุกข์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นควรจะได้ปรึกษาหรือ
ทาความเข้าใจกัน โดยผู้บังคับบัญชาต้องให้โอกาสและรับฟัง หรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็น
แนวทางแห่ง การท าความเข้าใจและแก้ ปัญ หาที่ เ กิ ดขึ้นในชั้นต้น แต่ถ้าผู้ มี ความขับ ข้องใจไม่ ป ระสงค์จ ะ
ปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคาชี้แจง หรือได้รับคาชี้แจงแล้วไม่เป็นทีพ่ อใจ ก็ให้ร้องทุกข์ตามกฎ
ก.พ.ค. ได้ ดังนี้
ก. เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับ คือ
๑.กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ต่ากว่าผู้ว่า
ราชการจังหวัด เช่น สาธารณสุขอาเภอ นายอาเภอ ผู้อานวยการโรงพยาบาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ให้ร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ มีอานาจวินิจฉัย
ร้องทุกข์
๒.กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการบริเวณส่วนกลางที่ต่ากว่าอธิบดี
เช่น ผู้อานวยการกอง หรือผู้อานวยการสานัก ให้ร้องทุกข์ต่ออธิบดี และให้อธิบดีเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้อง
ทุกข์ สาหรับกรณีสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น ถ้าเหตุเกิดจากผู้อานวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก และผู้ อ านวยการส านัก หรื อหน่ว ยงานส่ว นกลาง จะต้อ งร้ องทุ ก ข์ต่ อปลัด กระทรวง
สาธารณสุข (ในฐานะอธิบดี) และปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
๓.กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดี ให้ร้องทุกข์ต่อปลัดกระทวง
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญ ชาของผู้ร้องทุกข์ และให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้มี อานาจวินิจฉัยร้องทุก ข์ อนึ่ง กรณีที่ผู้ว่า
ราชการมีคาสั่งย้ายหรือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับชานาญการพิเศษ ลงมา
กฎหมายใหม่บัญญัติให้เป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง หากจะร้องทุกข์ในเรื่องนี้ จะต้องร้องทุกข์
ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข.เหตุเกิดจากปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี ให้ร้องทุ กข์ต่อ ก.พ.ค.
ดัง นั้น ถ้าเหตุร้อ งทุ กข์เ กิดจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องร้องทุ ก ข์ต่อ ก.พ.ค. อนึ่ง คาสั่งต่างๆ ของ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการบริหารบุคคล เช่น การบรรจุแต่งตั้ง เลื่อน ย้าย โอน นั้น ถ้าทา
ให้ข้าราชการเกิดความขับข้องใจแล้ว จะต้องร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ทุกกรณี สาหรับกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่ง
ได้รับมอบหมายอานาจจากสานักงานปลักระทรวงสาธารณสุข ให้บรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนตาแหน่ง ข้าราชการ
ในราชการบริห ารส่วนภูมิภาค นั้น แม้ ว่าจะออกเป็นคาสั่ง ของจังหวัดก็ตาม กรณีนี้ต้องถือว่าผู้ว่าราชการ
จังหวัดทาในฐานะปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามที่ได้รับมอบอานาจ กรณีเช่นนี้จะต้องร้องทุ กข์ต่อ ก.พ.ค.
ไม่ใช่ร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒.๗.๓ วิธีการร้องทุกข์
การร้องทุกข์ให้ร้องทุกข์ได้สาหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นไม่ได้ และต้องทาคาร้อง
ทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบหรือว่าทราบเหตุแห่งการร้อง
ทุกข์ โดยคาร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ คือ
๑) ชื่อ ตาแหน่ง สังกัด และที่อยู่สาหรับการติดต่อเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์
๒) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
๓) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของเรื่องร้องทุกข์
๔) คาขอของผู้ร้องทุกข์
๕) ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ร้องทุกข์แทนกรณีที่จาเป็น

๒.๗.๔ การมอบหมายให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทน
ผู้มีสิทธิร้องทุกข์จะมอบหมายให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทนตนได้แต่เฉพาะกรณีที่มีเหตุจาเป็นเท่านั้น
คือ กรณี ๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง ๒) อยู่ต่างประเทศและความหมายได้ว่าไม่อาจร้อง
ทุกข์ได้ทันภายในเวลาที่กาหนด และ ๓) มีเหตุจาเป็นอย่างอื่นที่ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นสมควร ทั้งนี้
จะต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์ร้องทุกข์ พร้อมทั้งหลักฐานแสดงเหตุจาเป็น ถ้าไม่สามารถลงลายมือ
ชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน
๒.๗.๕ หลักฐานประกอบหนังสือร้องทุกข์
๑) การยื่ น ค าร้ อ งทุ ก ข์ ให้ แ นบหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ องพร้ อ มคาร้ อ งทุ ก ข์ ด้ ว ย กรณี ที่ ไ ม่ อ าจแนบ
พยานหลัก ฐานที่ เ กี่ ย วข้อ งได้ เพราะพยานหลัก ฐานอยู่ในความครอบครองของหน่ วยงานทางปกครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น หรือเพราะเหตุอื่นใด ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย
๒) ให้ผู้ร้องทุกข์ทาสาเนาคาร้องทุกข์และหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง โดยให้ผู้ร้องทุกข์รับรองสาเนาถูกต้อง ๑
ชุด แนบพร้อมคาร้องทุกข์ด้วย กรณีที่มีเหตุจาเป็นต้องมอบหมายให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทนก็ดี กรณีที่มีการ
แต่งตั้งทนายความหรือบุคคลอื่นดาเนินการแทนในขั้นตอนใดๆ ในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ก็
ดี ให้แนบหลักฐานการมอบหมายหรือหลักฐานการแต่งตั้งไปด้วย
๓) ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้
แสดงความประสงค์ไว้ในคาร้อ งทุ กข์ด้วย หรือ จะท าเป็นหนังสือต่างหากก็ ได้ แต่ต้องยื่นหนังสือก่ อนที่ผู้มี
อานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เริ่มพิจารณา
๒.๗.๖ การยื่นหนังสือร้องทุกข์
การยื่นหนังสือร้องทุกข์ทาได้ ๒ วิธี คือ
๑.ยื่นต่อพนักงานผู้รับคาร้องทุกข์ที่สานักงาน ก.พ. (กรณีร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.) หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับ
หนัง สือตามระเบียบสานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ของผู้บังคับ บัญชาหรือของ
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือของผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
๒.ส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยถือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับ ที่
ซองหนังสือร้องทุกข์เป็นวันยื่นคาร้องทุกข์ โดยให้ส่งไปยังผู้บังคับบัญชา หรือส่งไปยังสานักงาน ก.พ. (กรณีร้อง
ทุกข์ต่อ ก.พ.ค.)
๒.๗.๗ ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชา
๑.เมื่อ ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ได้รับคาร้องทุกข์แล้วจะมีหนัง สือแจ้งพร้อมทั้งส่ง
สาเนาคาร้องทุกข์ไปให้ผู้บังคับบัญชาที่เ ป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ท ราบ โดยให้ผู้บังคับบัญชานั้นส่งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องและคาชี้แจง ไปให้ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ประกอบการพิจารณาภายใน ๗ วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือ ร้องทุกข์ สาหรับ กรณีที่ยื่นคาร้องทุ กข์ผ่านผู้บังคับบัญ ชาที่เป็นเหตุแห่ง การร้องทุกข์ก็ให้
ปฏิบัติในทานองเดียวกัน
๒.ให้ผู้มี อ านาจวินิจ ฉัยร้อ งทุก ข์พิจ ารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติหรือไม่ป ฏิบัติต่อผู้ร้องทุ กข์ของ
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ในกรณีจาเป็นและสมควร อาจจะขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม รวมทั้งคาชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ข้าราชการ
หรือบุคคลใดมาให้ถ้อยคาหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้ รวมทั้งอาจจะให้ผู้ร้องทุกข์มา
แถลงการณ์ด้วยวาจา หรือไม่ก็ได้
๓.ให้ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันได้
รับคาร้องทุกข์ และอาจขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน

๔.การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้น อาจจะไม่รับเรื่องร้องทุกข์ ยกคาร้องทุกข์ หรื อมีคาวินิจฉัยให้
แก้ไขหรือยกเลิกคาสั่ง และให้เยียวยาความเสียหาย ให้ผู้ร้องทุกข์ หรือให้ดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรม และเมื่อผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้วให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็น
เหตุแห่งการร้องทุกข์ดาเนินการให้เป็นไปตามคาวินิจฉัยนั้นในโอกาสแรกที่ทาได้ และเมื่อได้ดาเนินการตามคา
วินิจฉัยแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว คาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้มีอานาจวินิจฉัยร้อง
ทุกข์นั้นให้เป็นที่สุด
๒.๗.๘ สิทธิของผู้ร้องทุกข์
๑.ผู้ร้องทุก ข์อ าจถอนคาร้อ งทุ กข์ที่ยื่นไว้แล้วในเวลาใดๆก่อนที่ ผู้มี อานาจวินิจฉัยร้องทุก ข์จ ะมี คา
วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้
๒.ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ และคัดค้านผู้บังคับบัญชา
ที่มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ กรณีที่มีเหตุคัดค้านตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.พ.ค.
๓.กรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยร้องทุกข์ มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นภายใน ๙๐
วัน นับแต่วันที่ทราบ หรือถือว่าทราบคาวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์หรือของ
คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์

ผู้รบั ผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับข้อร้องเรียน บันทึกข้อร้องเรียน
(ตามแบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียน
ทั่วไป กรณีทมี่ ิได้ทาเป็นหนังสือ)

ภายใน 1 วัน
ทาการ

สรุปข้อเท็จจริงเสนอไปยังผู้อานวยการฯ
พิจารณาสั่งการ

ภายใน 2 วัน
ทาการ

ผู้รบั ผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งให้
ผู้ร้องเรียนทราบเบื้องต้นถึงการได้รับเรื่อง

กรณีเร่งด่วน

ภายใน 5 วัน
ทาการ

มอบหมายหัวหน้างานทีเ่ กี่ยวข้อง
หรือผู้ที่ได้รบั มอบหมายพิจารณา
ดาเนินการ/สั่งการแก้ไขปัญหาทันที

กรณีไม่เร่งด่วน

หัวหน้างานทีเ่ กี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายพิจารณาดาเนินการ/สัง่ การ

ภายใน 2 วัน
ทาการ

มอบเจ้าหน้าที่เพือ่ ดาเนินการจัดการ
ข้อร้องเรียน แก้ไขปัญหาและปรับปรุง
การให้บริการรวมถึงการตรวจสอบ

ภายใน 10 วัน
ทาการ

ผู้รบั ผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งให้ผรู้ ้องเรียนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เมือ่ ได้ดาเนินการจัดการข้อ
ร้องเรียนแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นที่มีการร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว

ภายใน 5 วัน
ทาการ

