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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 

  



๑ 
 

บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล 

  ภายใตความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมไทย มีประชาชนบางสวนไดรับผลกระทบ

และประสบปญหาท่ีหลากหลาย จนกลายเปนปญหาความเดือดรอนของประชาชน ซ่ึงนับวันยิ่งมีจํานวนเพ่ิม
มากข้ึน สงผลใหประชาชนตองพ่ึงพาสวนราชการเพ่ือคลี่คลายปญหา โดยการรองทุกข/รองเรียนไปยัง      
สวนราชการตางๆท่ีมีอยู เรื่องราวรองทุกขเปนสิ่งสะทอนปญหาของประชาชนท่ีบงบอกความรูสึกและความ
คาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินการตามภารกิจของสวนราชการในฐานะหนวยงานผูใชอํานาจฝาย
บริหารตามระบอบประชาธิปไตย ในการบรรเทาเยียวยาความเดือดรอนของประชาชน รัฐบาลไดให

ความสําคัญกับนโยบายการบริหารงานภาครัฐ โดยใชหลักธรรมาภิบาลท่ีสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวรองทุกข แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น   
คําติชม ไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ท้ังนี้ ภาครัฐมีหนาท่ีตองดําเนินการชวยเหลือประชาชนผูเดือดรอนให
เปนไปดวยความเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม การรองทุกข/รองเรียนของประชาชนถือเปนเสียงสะทอนให
ภาครัฐทราบวาการบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใด ซ่ึงรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยและ

หนวยงานของรัฐไดตระหนักและใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชนมา
โดยตลอด มีการรับฟงความคิดเห็น เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล
และหนวยงานของรัฐมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและเสริมสรางความสงบสุขใหเกิดข้ึน
ในสังคม โดยเฉพาะเม่ือประเทศมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางตอเนื่องทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นําไปสูการแขงขัน การเอารัดเอาเปรียบ เปนเหตุใหประชาชนท่ีไดรับความ

เดือดรอน ประสบปญหาหรือไมไดรับความเปนธรรม อาจเปนเหตุใหมีการรองเรียน/รองทุกขตอหนวยงาน
ตางๆเพ่ิมข้ึน 

  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลการใหบริการ
ของโรงพยาบาลและสถานีอนามัยตาง ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดเล็งเห็นความสําคัญของเรื่องดังกลาวนี้ จึงได
จัดทําคูมือการจัดการเรื่องราวรองทุกข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราข้ึน โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

  ๑. เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการจัดการเรื่องราวรองทุกข ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๒. เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการรับเรื่องราวรองทุกข ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตาม
ข้ันตอนท่ีสอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมายท่ีเก่ียวของการการรับเรื่องราวรองทุกข
อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

  ๓. เพ่ือเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูท่ีเขามา
ปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูมารับ
บริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการใน
การปฏิบัติงาน 

  ๔. เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/รองทุกขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย 
 

 



๒ 
 

 

ระบบการบริหารจัดการเร่ืองราวรองทุกข 
 

๒.๑ หนวยงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

๒.๒ ขอบเขต 

  ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราวรองทุกข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา สําหรับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการจัดการเรื่องราวรองทุกข หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผานชองทางตางๆดังนี ้
  ๑. ไปรษณีย 
   - หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน) 

   - บัตรสนเทห (ไมลงชื่อผูรองเรียน) 
  ๒. เว็บไซดศูนยรับเรื่องราวรองทุกข สํานักนายกรัฐมนตรี ๑๑๑๑ 

  ๓. เว็บไซดกระทรวงสาธารณสุข http://ict.moph.go.th/complainict/index.php 

  ๔. รองเรียนผานทางศูนยดํารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ๕. รองเรียนผานทางโทรศัพทหรือทางโทรสาร ศูนยบริหารจัดการเรื่องราวรองทุกข 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา หมายเลขโทรศัพท ๐๓๘-๘๑๔๓๓๗ ตอ ๓๐๗ หมายเลขโทรสาร 
๐๓๘-๕๑๒๔๐๐ 
  ๖. รองเรียนผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ของกลุมงานนิติการ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรา E–mail : phocco24.law@gmail.com 
  ๗. เดินมารองเรียนดวยตัวเองท่ีศูนยบริหารจัดการเรื่องราวรองทุกข สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ๘. สื่อสารมวลชน เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เปนตน 

 
 

ศูนยบริหารจัดการเร่ืองราวรองทุกข 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

กลุมงานนิติการ กลุมงานประกันสุขภาพ กลุมงานคุมครองผูบริโภค 
กลุมงานอนามัย

ส่ิงแวดลอม 

http://ict.moph.go.th/complainict/index.php


๓ 
 
 
 

๒.๓ บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ๒.๓.๑ ศูนยบริหารจัดการเรื่องราวรองทุกข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ๑) เปนศูนยกลางในการประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียน/รองทุกขของประชาชนใน
ภาพรวมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ๒) ประมวลประเด็นปญหาเรื่องราวรองทุกข เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแกไขหรือนําเสนอ

ผูบริหารพิจารณาสั่งการ 

  ๓) ติดตามผลการดําเนินการแกไขปญหาเรื่องราวรองทุกขใหไดขอยุติโดยเร็วและประชาชน
พึงพอใจ 

  ๔) อํานวยความสะดวกแกมวลชนท่ีมาพบ หรือมาชุมนุมเรียกรองตอผูบริหารของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ๕) จัดระบบและพัฒนาเครือขายการจัดการเรื่องราวรองทุกข เพ่ือดําเนินการแกไขปญหาให
เปนเอกภาพ 

  ๖) จัดทําฐานขอมูลตางๆเก่ียวกับปญหาเรื่องราวรองทุกขใหเปนปจจุบัน และเอ้ืออํานวยตอ
ผูบริหารในการเรียกใชขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาในระดับนโยบาย 

  ๗) จัดทําสรุปรายงานผล ความคืบหนาในการดําเนินการแกไขปญหาในภาพรวมของ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๒.๓.๒ กลุมงานนิติการ 

  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังนี ้
๑) การเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม ใหกับเจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงประกอบดวย ขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ .๒๕๕๑ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของ     
สวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖  

๒) การสอบสวน/พิจารณาเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการ

ปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๓๙ 

๓) การดําเนินคดีปกครองในสวนท่ีเก่ียวของ ดังนี ้
 ๓.๑ การสืบสวน สอบสวน และตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีมีการรองเรียนกลาวหา

วาเจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรากระทําผิดวินัย และการสอบขอเท็จจริง         
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

 ๓.๒ การพิจารณาเรื่องอุทธรณ เรื่องรองทุกข และเรื่องขอความเปนธรรม 

๔) รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง พยานหลักฐาน กรณีมีขอพิพาทในการรักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึน
หรือเชื่อวาไดเกิดข้ึนในสถานบริการ สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๕) ใหคําปรึกษาแนะนําการดําเนินคดี ขอกฎหมายเก่ียวกับคดีทางการแพทยและกฎหมาย
ท่ัวไปแกแพทย ทันตแพทย พยาบาล เจาหนาท่ีในสังกัด และประชาชนท่ัวไป 



๔ 
 

๖) เจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทท่ีเกิดจากการรักษาพยาบาลของสถานบริการในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๗) เตรียมคดีเพ่ือสงใหกับพนักงานอัยการแกตางคดีแพงและคดีอาญาท่ีมีมูลเหตุจากการ

รักษาพยาบาลของสถานบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๘) เตรียมคดีและแกตางคดีอาญาท่ีพนักงานอัยการหรือผูเสียหายฟองคดีอาญาตอหนวยงาน
และเจาหนาท่ีในคดีเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

๙) ศึกษาวิเคราะหขอมูล สถานการณ และปญหาเก่ียวกับการใหบริการทางการแพทยและ
เสนอแนวทางเพ่ือปองกัน แกไข การฟองรองหรือขอพิพาทอันเนื่องมาจากการใหบริการทางการแพทย 

 ๒.๓.๓ กลุมงานคุมครองผูบริโภค 

  ๑) ตรวจสอบขอเท็จจรงิ สอบสวน พิจารณา เก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และการบังคับ
ใชกฎหมาย ตามกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบคือ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ , พระราชบัญญัติยา 
พ.ศ.๒๕๑๐ , พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ , พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ , 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ , พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ , 

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ , พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๕๑ และ

พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘     

 ๒.๓.๔ กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม 

  ตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวน พิจารณา เก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และการบังคับใช
กฎหมาย ตามกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบคือ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕, 

พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ , พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
พ.ศ.๒๕๕๑ , พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๓.๕ กลุมงานประกันสุขภาพ 

  ตรวจสอบขอเท็จจริง สอบสวน พิจารณา เก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับทาง

การแพทยและสาธารณสุขและการใหบริการของเจาหนาท่ีของหนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทราและเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทท่ีเกิดจากการบริการทางการแพทยและสาธารณสุขของสถาน
บริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีกฎหมายท่ีอยู ในความรับผิดชอบคือ
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒.๔ คําจํากัดความ 

 สวนราชการ หมายถึง สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
หนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยูในกํากับของทางราชการ ฝายบริหาร แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
รัฐวิสาหกิจ 

 ผูบริหาร หมายถึง ผูมีอํานาจลงนามหรือสั่งการในข้ันตอนตางๆ เพ่ือใหเรื่องรองเรียนไดรับการแกไข
เปนท่ียุติ ตลอดจนการพิจารณาพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกขใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 หนวยบริการ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล 

ผูรับบริการ หมายถึง ผูรองเรียนหรือผูไดรับความเดือดรอนหรือตองการเสนอแนะขอคิดเห็นหรือให
ขอมูลตลอดจนผูมีสวนไดเสียในเรื่องรองเรียนนั้นๆ 



๕ 
 

ผูรองทุกข หมายถึง ผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจเดือดรอนหรือเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือสวนราชการ หรือจําเปนตองใหสวนราชการชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้อง
ทุกข 

การรองทุกข หมายถึง การรองตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป หรือผูมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องรองทุกขตามกฎหมาย หรือระเบียบ เนื่องจากเกิดความทุกขจากการกระทําของผูบังคับบัญชา เพ่ือให
ผูบงัคับบัญชาไดทบทวนปฏิบัติและแกไขในสวนท่ีไมถูกตอง หรือชี้แจงเหตุผลความถูกตองท่ีไดปฏิบัติใหผูรอง
ทุกขทราบและหายของใจ หรือใหผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปไดพิจารณาใหความเปนธรรม 

คํารองทุกข หมายถึง เรื่องท่ีผูรองทุกขซ่ึงไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายเนื่องจากเจาหนาท่ีใน

สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีไดยื่นหรือสงถึงเจาหนาท่ีตามชองทางตางๆ 

เรื่องรองเรียน หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีตางๆของเจาหนาท่ีใน
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เชน การใหบริการของเจาหนาท่ีในโรงพยาบาล การจัดซ้ือ     
จัดจาง การบรรจุแตงตั้งขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ขอเสนอแนะ และ/หรือขอคิดเห็นตางๆ 

การรองเรียนกระทําผิดวินัยหรือทุจริต หมายถึง การรองเรียนกลาวหาวาเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดแก ขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทําผิดวินัย โดยมีการฝาฝนขอหามหรือขอปฏิบัติท่ีกฎหมายหรือระเบียบได
กําหนดไววาเปนความผิดทางวินัยและไดกําหนดโทษไว ท้ังนี้อาจเปนท้ังเรื่องเก่ียวกับงานราชการหรือเรื่อง
สวนตัว 

หนวยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข หมายถึง ศูนยบริหารจัดการเรื่องราวรองทุกข ของสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

หนวยงานดําเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกข หมายถึง หนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการจัดการแกไขกับ
เรื่องรองเรียน/รองทุกขนั้นๆ ประกอบดวย กลุมงานนิติการ กลุมงานคุมครองผูบริโภค กลุมงานประกันสุขภาพ      

ดําเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน รองทุกขตั้งแตตนจนถึงการไดรับการแกไขหรือได
ขอสรุป เพ่ือแจงผูรองทุกข 

การอุทธรณ หมายถึง การไมเห็นดวยตอมติหรือมาตรการใดๆท่ีคณะกรรมการสั่งการ หรือมีปญหาใน
มติหรือมาตรการนั้นๆและตองการใหมีการทบทวน 

บัตรสนเทห หมายถึง เฉพาะจดหมายฟองหรือกลาวโทษผูอ่ืนท่ีระบุหลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัด
แจง ชี้พยานบุคคลแนนอน เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาวามีเหตุผลหรือพฤติการณเชื่อมโยงพอท่ีจะ
เชื่อในเบื้องตนไดหรือไมเพียงใดวาขอกลาวหาควรจะเปนเชนนั้น 

การบริหาร หมายถึง การท่ีสวนราชการดําเนินการดานการบริหารจัดการโดยเปดเผย โปรงใส และ
เปนธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะ
ดําเนินการและประโยชนระยะยาวของทางราชการท่ีจะไดรับประกอบกัน 

การบริการทางการแพทยและสาธารณสุข หมายถึง การใหบริการรักษาพยาบาลหรือการดําเนินการ
ทางการแพทยหรือสาธารณสุขของหนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา แลวเกิด

เหตุการณท่ีไมพึงประสงค มีความเสียหายเกิดข้ึนกับผูรับบริการ และผูรับบริการหรือญาติมีความสงสัยในการ
ใหบริการดังกลาว หรือเรียกรองใหเจาหนาท่ีหนวยบริการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวง
สาธารณสุขรับผิดชอบ 
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เรื่องรองเรียนบริการทางการแพทย หมายถึง หนังสือหรือสิ่งใดๆจากบุคคลหรือองคกร ท่ีแสดงให
ปรากฏไดวามีการใหบริการรักษาพยาบาล หรือการดําเนินการทางการแพทย หรือสาธารณสุขของหนวย
บริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา แลวเกิดเหตุการณท่ีไมพึงประสงค มีความเสียหายเกิด

ข้ึนกับผูรับบริการ และผูรับบริการหรือญาติมีความสงสัยในการใหบริการดังกลาว หรือเรียกรองใหเจาหนาท่ี
หนวยบริการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ 

ความขัดแยง หมายถึง ประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางผูใหบริการและผูรับบริการอันเกิดจากการให
หรือรับบริการสาธารณสุข นําไปสูความไมพึงพอใจ การรองเรียนหรือฟองรอง อาจเปนความขัดแยงท่ีแฝงอยู 
กําลังเกิดข้ึน มีการแสดงออกชัดเจน หรือเปนกรณีพิพาทแลวในระบบการแพทย 

การเจรจาไกลเกล่ีย หมายถึง กระบวนการไกลเกลี่ยดวยการสื่อสารสนทนาระหวางคูกรณี หรือผูแทน
ตั้งแตเริ่มมีความขัดแยง เพ่ือหาทางออกของปญหาและขอตกลงท่ีพึงพอใจโดยเร็วรวมกัน และเพ่ือมิใหความ
ขัดแยงบานปลาย 

การเจรจาไกลเกล่ียคนกลาง หมายถึง การเจรจาไกลเกลี่ยดวยความชวยเหลือของบุคคลท่ีสามท่ีเปน 

กลาง ทําหนาท่ีชวยใหเกิดกระบวนการกลุมปรึกษาหารือรวมกัน ดวยบรรยากาศและสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 

คูกรณีเกิดขอตกลงท่ีพึงพอใจรวมกันโดยคนกลางไมไดมีหนาท่ีตัดสินใจแทนคูกรณี 

 ผูไกลเกล่ีย หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนผูไกลเกลี่ยความขัดแยงในระบบการแพทย 
หรือผูไดรับมอบหมาย หรืออาจเปนบุคคลภายนอกท่ีคูกรณียอมรับรวมไกลเกลี่ยดวยก็ได 
 การชุมนุมเรียกรอง หมายถึง การรวมตัวกันของกลุมคนเพ่ือแสดงออกทางความคิดเห็นในเรื่องตางๆ 
เชน การดําเนินชีวิต สิ่งแวดลอม สุขอนามัย ฯลฯ ซ่ึงสวนใหญจะเปนสภาพปญหาท่ีกลุมคนไดรับผลกระทบ 

เปนการรวมตัวท่ีสะทอนใหเห็นถึงปญหาความเดือดรอนของกลุมคน และ/หรือไดรับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสาธารณสุข 

๒.๕ ประเภทเรื่องรองทุกข/รองเรียน 

 

ประเภท นิยาม ตัวอยางท่ีเปนรูปธรรม 

๑. การใหบริการทาง
ก า ร แ พ ท ย แ ล ะ
สาธารณสุข 

การใหบริการรักษาพยาบาลหรือ
การ ดํ า เนิ นการทา งการแพทย หรื อ
สาธารณสุขของหนวยบริการในสังกัด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
แลวเกิดเหตุการณท่ีไมพึงประสงค มีความ
เสียหาย เ กิด ข้ึนกับผู รั บบริการ  และ
ผูรับบริการหรือญาติมีความสงสัยในการ
ใหบริการ ดังกล าว  หรือเรียกรองให

เ จ าหน า ท่ี หน ว ยบริ ก า ร  สํ านั ก ง าน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวง
สาธารณสุขรับผิดชอบ 

 

ก า ร ร อ ง เ รี ย น เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
รักษาพยาบาลของเจาหนาท่ี เชน 
การวินิจฉัยโรคผิดพลาด การรักษา

ผิดพลาด ฯลฯ 
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ประเภท นิยาม ตัวอยางท่ีเปนรูปธรรม 

๒. คุณภาพการใหบริการ 
 
 
 
 

 
 
๓.การบริหารจัดการ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
๔.วินัยขาราชการ 

การท่ีผูรองเรียนแจงรองเรียนเก่ียวกับการ
ใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ี
เกิดข้ึนกับหนวยบริการ 
 
 

 
 
การท่ีสวนราชการดําเนินการดานการ
บริหารจัดการโดยเปดเผย โปรงใส และเปน
ธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสีย

ทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงคท่ีจะดําเนินการและประโยชน
ระยะยาวของทางราชการ ท่ีจะได รั บ
ประกอบกัน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
กฎ ระเบียบตางๆท่ีวางหลักเกณฑข้ึนมา

เปน กรอบควบคุมใหขาราชการปฏิบัติ
หนาท่ี และกําหนดแบบแผนความประพฤติ
ของขาราชการ เพ่ือใหขาราชการประพฤติ
ปฏิบัติหนา ท่ีราชการเปนไปดวยความ
เรียบรอย โดยกําหนดใหขาราชการวางตัว

ใหเหมาะสมตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
 

๑.รอตรวจนาน 
๒ .แ พ ท ย /พ ย า บ า ล /เ จ า ห น า ท่ี
สาธารณสุขทํางานลาชา 
๓. แพทยปฏิเสธการรักษา 
๔. กริยาไมเหมาะสม/วาจาไมสุภาพ 

๕. ไมเต็มใจใหบริการ 
 
๑.การบริหารท่ัวไปและงบประมาณ 
ร อ ง เ รี ย น โ ดยกล า ว ห าผู บ ริ ห า ร 
เจาหนาท่ีของหนวยงานมีพฤติกรรม

สอในทางไมสุจริตหลายประการ 
๒.การบริหารงานพัสดุ รองเรียนโดย
กลาวหาวาผูเก่ียวของในการจัดซ้ือจัด
จางมีพฤติกรรมสอไปในทางไมโปรงใส
หลายประการ 

๓.การบริหารงานบุคคล รองเรียนโดย
กลาวหาวาผูบริหาร และผูเก่ียวของ 
 
ดําเนินการเก่ียวกับการแตงตั้ง การ

เลื่อนตําแหนง การพิจารณาความดี
ความชอบและการแตงตั้ง โยกยายไม
ชอบธรรม ฯลฯ 
 
การไมปฏิบัติหนาท่ีตามบทบัญญัติวา

ดวยวินัยขาราชการตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

 
 

 



๘ 
 
 
 

ประเภท นิยาม ตัวอยางท่ีเปนรูปธรรม 

๕. การทุจริต 

 
 
 
 
 

 
 
๖.คาตอบแทน 
 
 

 
 
 
 
 

๗.ขัดแยงกับเจาหนาท่ี/
หนวยงานของรฐั 
 
 
 

 
๘.สวัสดิการของรัฐ 
 
 
 

 
๙. ขอเสนอแนะและ
ขอคิดเห็น 

การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดใน

ตําแหนงหรือหนาท่ีหรือปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืน
เชื่อวามีตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังท่ีตนมิไดมี
ตําแหนงหนาท่ีนั้น หรือใชอํานาจในตําแหนง
หรือหนาท่ีเพ่ือประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบ

สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
 
การจายเงินคาตอบแทนในการปฏิบัติงานของ
เ จ า หน า ท่ี  มี เ จ ตน า รมณ เ พ่ื อ ก า ร จ า ย
คาตอบแทนสําหรับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใน

หนวยบริการในชวงนอกเวลาราชการ และ
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานนอกหนวยบริการ หรือ
ตางหนวยบริการท้ังในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ 
 

การท่ีผูรองเรียนหรือผูเสียหายของหนวยงาน 
รองเรียนเจาหนาท่ีหรือหนวยงานเก่ียวกับการ
กระทําใดๆท่ีมีผลกอใหเกิดความเสียหายอยาง
ใดอยางหนึ่งตอผูรองเรียนหรือหนวยงานใน
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ระบบทางสั งคม ท่ี รั ฐ ใหหลักประกันแก
ประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมกันในดาน
ปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีด ี

 
การท่ีผูรองเรียนแสดงออกทางความคิดเห็น
หรือการเสนอแนะท่ัวไปเก่ียวกับการใหบริการ
ทางการแพทยและสาธารณสุข 

๑. การจัดซ้ือจัดจางเก่ียวกับพัสดุ

ครุภัณฑ การกอสราง 
๒. การบริหารงานของหนวยงานท่ี
สอไปในทางไมสุจริต ฯลฯ 
 
 

 
 
๑. การเบิกจายเงิน พตส. 
๒. คาตอบแทนไมทําเวชปฏิบัติ 
๓. คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 
๔. คาตอบแทน อสม. ฯลฯ 
 
 
 

เจาหนาท่ียืมเงินประชาชนแลวไมคืน 
ฯลฯ 
 
 
 

 
๑. หลักประกันสุขภาพ ทุกคนมีสิทธิ
ไดรับบริการปองกันและรักษาโรค
ฟร ี
๒. กองทุนประกันสงัคม 

๓. กองทุนขาราชการบํานาญ ฯลฯ 
๑. การปรับปรุงระบบการใหบรกิาร
ทางการแพทยและสาธารณสุข 
๒. การปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกและสิ่งแวดลอม 

๓. การเพ่ิมบุคลากร 
๔. การเพ่ิมอุปกรณทางการแพทย 



๙ 
 

ฯลฯ 

ประเภท นิยาม ตัวอยางท่ีเปนรูปธรรม 

๑๐.การคุมครอง
ผูบริโภคดาน

สาธารณสุข 
 
 
 
 

 
 
 
๑๑. ขอความ
อนุเคราะห 

การปกปองดูแลผูบริ โภคให ได รับความ
ปลอดภัย เปนธรรม จากผลิตภัณฑดาน

สุขภาพ สิ่งแวดลอม บริการทางการแพทย
และสาธารณสุข 
 
 
 

 
 
 
การขอความอนุเคราะหและการขอความ
ชวยเหลือในดานตางๆนอกเหนือจากสิทธิท่ีพึง

ไดรับ 

๑. การใหบริการไมไดมาตรฐาน 
๒. ตลาดสด รานคา/แผงลอย ไม

สะอาด 
๓. สิ่งแวดลอมท่ัวไป เชน ขยะ/สิ่ง
ปฏิ กูล  น้ํ า เสี ย  กลิ่ น เห ม็น  เหตุ
รําคาญ กิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ 

๔. สถานบริการ สถานประกอบการ
ไมมีใบอนุญาต ฯลฯ 
 
๑. คารักษาพยาบาล 
๒. การขอข้ึนทะเบียนการลางไต 

๓. การยายสถานบริการ 
ฯลฯ 
 

 
 

๒.๖ หลักเกณฑในการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
๒.๖.๑ ใชถอยคําหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย 
๑. ชื่อ ท่ีอยูของผูรองทุกข/รองเรียน ชัดเจน 
๒. วัน เดือน ป ของหนังสือรองทุกข/รองเรียน 
๓. ขอเท็จจริง หรือ พฤติการณของเรื่องท่ีรองเรียน ปรากฏอยางชัดเจนวาไดรับความเดือดรอนหรือ

เสียหาย ตองการใหแกไขดําเนินการอยางไร หรือชี้ชองทางแจงเบาะแส เก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี/
หนวยงาน ชัดแจงเพียงพอท่ีสามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได 

๔. ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล(ถามี) 
๒.๖.๒ ขอรองเรียนตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวท่ีเสียหายตอบุคคล

อ่ืนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๒.๖.๓ เปนเรื่องท่ีประสงคขอใหทางราชการชวยเหลือหรือชวยขจัดความเดือดรอน 
๒.๖.๔ เปนเรื่องท่ีผูรองทุกข/รองเรียนไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ

หนาท่ีตางๆของเจาหนาท่ีหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๒.๖.๕ เรื่องรองทุกข/รองเรียนท่ีมีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมไดใน

การดําเนินการตรวจสอบหาขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปนขอมูล และเก็บเปน
ฐานขอมูล 

 
 



๑๐ 
 

๒.๖.๖ ไมเปนคํารองเรียนท่ีเขาลักษณะดังตอไปนี้ 
๑. คํารองเรียนท่ีเปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหระบุหลักฐานพยานแวดลอมชัดเจน และเพียง

พอท่ีจะทําการสืบสวนสอบสวนตอไปได ซ่ึงเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะ
รับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง 

๒. คํารองเรียนท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องท่ีศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งท่ีสุด
แลว 

๓. เรื่องรองเรียนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือองคกรอิสระท่ี
กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ เวนแตคํารองจะระบุวาหนวยงานดังกลาวไมดําเนินการ หรือดําเนินการแลว
ยังไมมีผลความคืบหนา ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา 

๔. คํารองเรียนท่ีเกิดจากการโตแยงสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกัน 
 นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไวพิจารณา
หรือไมเปนเรื่องเฉพาะกรณี 
 
๒.๗ หลักเกณฑและวิธีการรองทุกข และการพิจารณาวินิจฉัยรอง กรณีของขาราชการพลเรือนสามัญ 
      ๒.๗.๑ กรณีขับของใจท่ีจะรองทุกขได 
               ความคับของใจอันเปนเหตุแหงการรองทุกขของขาราชการนั้น ตองมีลักษณะ ดังนี้ 

          ๑.ไมชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะเปนการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนือ
อํานาจท่ีไมถูกตองตามกฎหมาย หรือไมถูกตองตามรูปแบบข้ันตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไว
สําหรับการนั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสราง
ข้ันตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิดข้ึนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลยพินิจโดยมิชอบ 

๒.ไมมอบหมายใหปฏิบัติ 
          ๓.ประวิงเวลา หรือหนวงเหนี่ยวการดําเนินการบางอยางอันเปนเหตุใหเสียสิทธิ หรือไดรับสิทธิ

ประโยชนอันพึงมีพึงไดในเวลาอันสมควร 
          ๔.ไมเปนไปตาม หรือขัดกับระบบคุณธรรมตามมาตรา ๔๒ 

      ๒.๗.๒ ผูมีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยรองทุกข 
     เพ่ือใหเกิดความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางกัน เม่ือมีปญหาเกิดข้ึนควรจะไดปรึกษาหรือ
ทําความเขาใจกัน โดยผูบังคับบัญชาตองใหโอกาสและรับฟง หรือสอบถามเก่ียวกับปญหาดังกลาว เพ่ือเปน
แนวทางแหงการทําความเขาใจและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นตน แตถาผูมีความขับของใจไมประสงคจะ
ปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแลวไมไดรับคําชี้แจง หรือไดรับคําชี้แจงแลวไมเปนท่ีพอใจ ก็ใหรองทุกขตามกฎ 
ก.พ.ค. ได ดังนี้ 

ก. เหตุเกิดจากผูบังคับบัญชา ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับ คือ 
     ๑.กรณีท่ีเหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาในราชการบริหารสวนภูมิภาคท่ีต่ํากวาผูวา

ราชการจังหวัด เชน สาธารณสุขอําเภอ นายอําเภอ ผูอํานวยการโรงพยาบาล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
ใหรองทุกขตอผูวาราชการจังหวัด และใหผูวาราชการจังหวัด และใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย
รองทุกข 

     ๒.กรณีท่ีเหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาในราชการบริเวณสวนกลางท่ีต่ํากวาอธิบดี 
เชน ผูอํานวยการกอง หรือผูอํานวยการสํานัก ใหรองทุกขตออธิบดี และใหอธิบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยรอง
ทุกข สําหรับกรณีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น ถาเหตุเกิดจากผูอํานวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน



๑๑ 
 
พระบรมราชชนก และผูอํานวยการสํานักหรือหนวยงานสวนกลาง จะตองรองทุกขตอปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ในฐานะอธิบดี) และปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข 

     ๓.กรณีท่ีเหตุแหงการรองทุกขเกิดจากผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบดี ใหรองทุกขตอปลัดกระทวง
ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของผูรองทุกข และใหปลัดกระทรวงเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข อนึ่ง กรณีท่ีผูวา
ราชการมีคําสั่งยายหรือเลื่อนเงินเดือนขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการ ตั้งแตระดับชํานาญการพิเศษ ลงมา 
กฎหมายใหมบัญญัติใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดโดยตรง หากจะรองทุกขในเรื่องนี้ จะตองรองทุกข
ตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

     ข.เหตุเกิดจากปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี ใหรองทุกขตอ ก.พ.ค. 
ดังนั้น ถาเหตุรองทุกขเกิดจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองรองทุกขตอ ก.พ.ค. อนึ่ง คําสั่งตางๆ ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับการบริหารบุคคล เชน การบรรจุแตงตั้ง เลื่อน ยาย โอน นั้น ถาทํา
ใหขาราชการเกิดความขับของใจแลว จะตองรองทุกขตอ ก.พ.ค. ทุกกรณี สําหรับกรณีผูวาราชการจังหวัดซ่ึง
ไดรับมอบหมายอํานาจจากสํานักงานปลักระทรวงสาธารณสุข ใหบรรจุแตงต้ัง หรือเลื่อนตําแหนง ขาราชการ
ในราชการบริหารสวนภูมิภาค นั้น แมวาจะออกเปนคําสั่งของจังหวัดก็ตาม กรณีนี้ตองถือวาผูวาราชการ
จังหวัดทําในฐานะปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามท่ีไดรับมอบอํานาจ กรณีเชนนี้จะตองรองทุกขตอ ก.พ.ค. 
ไมใชรองทุกขตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
      ๒.๗.๓ วิธีการรองทุกข 
                การรองทุกขใหรองทุกขไดสําหรับตนเองเทานั้น จะรองทุกขแทนผูอ่ืนไมได และตองทําคํารอง
ทุกขเปนหนังสือยื่นตอผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทราบหรือวาทราบเหตุแหงการรอง
ทุกข โดยคํารองทุกขใหใชถอยคําสุภาพและอยางนอยตองมีสาระสําคัญ คือ 

๑) ชื่อ ตําแหนง สังกัด และท่ีอยูสําหรับการติดตอเก่ียวกับการรองทุกขของผูรองทุกข 
๒) การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติท่ีเปนเหตุแหงการรองทุกข 
๓) ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายท่ีผูรองทุกขเห็นวาเปนปญหาของเรื่องรองทุกข 
๔) คําขอของผูรองทุกข 
๕) ลายมือชื่อของผูรองทุกข หรือผูไดรับมอบหมายใหรองทุกขแทนกรณีท่ีจําเปน 

      ๒.๗.๔ การมอบหมายใหผูอ่ืนรองทุกขแทน 
     ผูมีสิทธิรองทุกขจะมอบหมายใหบุคคลอ่ืนรองทุกขแทนตนไดแตเฉพาะกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเทานั้น 

คือ กรณี ๑) เจ็บปวยจนไมสามารถรองทุกขไดดวยตนเอง ๒) อยูตางประเทศและความหมายไดวาไมอาจรอง
ทุกขไดทันภายในเวลาท่ีกําหนด และ ๓) มีเหตุจําเปนอยางอ่ืนท่ีผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขเห็นสมควร ท้ังนี้ 
จะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมีสิทธิ์รองทุกข พรอมท้ังหลักฐานแสดงเหตุจําเปน ถาไมสามารถลงลายมือ
ชื่อได ใหพิมพลายนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอยางนอยสองคน 
     ๒.๗.๕ หลักฐานประกอบหนังสือรองทุกข 

๑) การยื่นคํารองทุกข ใหแนบหลักฐานท่ีเก่ียวของพรอมคํารองทุกขดวย กรณีท่ีไมอาจแนบ
พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของได เพราะพยานหลักฐานอยูในความครอบครองของหนวยงานทางปกครอง 
เจาหนาท่ีของรัฐ หรือบุคคลอ่ืน หรือเพราะเหตุอ่ืนใด ใหระบุเหตุท่ีไมอาจแนบพยานหลักฐานไวดวย 

๒) ใหผูรองทุกขทําสําเนาคํารองทุกขและหลักฐานท่ีเก่ียวของ โดยใหผูรองทุกขรับรองสําเนาถูกตอง ๑ 
ชุด แนบพรอมคํารองทุกขดวย กรณีท่ีมีเหตุจําเปนตองมอบหมายใหบุคคลอ่ืนรองทุกขแทนก็ดี กรณีท่ีมีการ
แตงตั้งทนายความหรือบุคคลอ่ืนดําเนินการแทนในข้ันตอนใดๆ ในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขก็
ดี ใหแนบหลักฐานการมอบหมายหรือหลักฐานการแตงตั้งไปดวย 



๑๒ 
 

๓) ถาผูรองทุกขประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นพิจารณาของผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข ให
แสดงความประสงคไวในคํารองทุกขดวย หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื่นหนังสือกอนท่ีผูมี
อํานาจวินิจฉัยรองทุกขเริ่มพิจารณา 

๒.๗.๖ การยื่นหนังสือรองทุกข 
การยื่นหนังสือรองทุกขทําได ๒ วิธี คือ 
๑.ยื่นตอพนักงานผูรับคํารองทุกขท่ีสํานักงาน ก.พ. (กรณีรองทุกขตอ ก.พ.ค.) หรือเจาหนาท่ีผูรับ

หนังสือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ของผูบังคับบัญชาหรือของ
ผูบังคับบัญชาท่ีเปนเหตุแหงการรองทุกข หรือของผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข  

๒.สงหนังสือรองทุกขทางไปรษณียลงทะเบียน โดยถือวันท่ีท่ีทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับท่ี
ซองหนังสือรองทุกขเปนวันยื่นคํารองทุกข โดยใหสงไปยังผูบังคับบัญชา หรือสงไปยังสํานักงาน ก.พ. (กรณีรอง
ทุกขตอ ก.พ.ค.) 

๒.๗.๗ ข้ันตอนและกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของผูบังคับบัญชา  
๑.เม่ือผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข ไดรับคํารองทุกขแลวจะมีหนังสือแจงพรอมท้ังสง

สําเนาคํารองทุกขไปใหผูบังคับบัญชาท่ีเปนเหตุแหงการรองทุกขทราบ โดยใหผูบังคับบัญชานั้นสงเอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวของและคําชี้แจง ไปใหผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขประกอบการพิจารณาภายใน ๗ วัน นับแต
วันท่ีไดรับหนังสือรองทุกข สําหรับกรณีท่ียื่นคํารองทุกขผานผูบังคับบัญชาท่ีเปนเหตุแหงการรองทุกขก็ให
ปฏิบัติในทํานองเดียวกัน 

๒.ใหผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขพิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขของ
ผูบังคับบัญชาท่ีเปนเหตุแหงการรองทุกข ในกรณีจําเปนและสมควร อาจจะขอเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ
เพ่ิมเติม รวมท้ังคําชี้แจงจากหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หางหุนสวน บริษัท ขาราชการ 
หรือบุคคลใดมาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาได รวมท้ังอาจจะใหผูรองทุกขมา
แถลงการณดวยวาจา หรือไมก็ได 

๓.ใหผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันได
รับคํารองทุกข และอาจขยายเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน 

๔.การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขนั้น อาจจะไมรับเรื่องรองทุกข ยกคํารองทุกข หรือมีคําวินิจฉัยให
แกไขหรือยกเลิกคําสั่ง และใหเยียวยาความเสียหาย ใหผูรองทุกข หรือใหดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชนแหง
ความยุติธรรม และเม่ือผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขไดวินิจฉัยเรื่องรองทุกขประการใดแลวใหผูบังคับบัญชาท่ีเปน
เหตุแหงการรองทุกขดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้นในโอกาสแรกท่ีทําได และเม่ือไดดําเนินการตามคํา
วินิจฉัยแลว ใหแจงใหผูรองทุกขทราบเปนหนังสือโดยเร็ว คําวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของผูมีอํานาจวินิจฉัยรอง
ทุกขนั้นใหเปนท่ีสุด 

๒.๗.๘ สิทธิของผูรองทุกข 
๑.ผูรองทุกขอาจถอนคํารองทุกขท่ียื่นไวแลวในเวลาใดๆกอนท่ีผูมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขจะมีคํา

วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในเรื่องรองทุกขนั้นก็ได 
๒.ผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานผูไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข และคัดคานผูบังคับบัญชา

ท่ีมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกข กรณีท่ีมีเหตุคัดคานตามท่ีกําหนดไวในกฎ ก.พ.ค. 
๓.กรณีท่ีผูรองทุกขไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยรองทุกข มีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตนภายใน ๙๐ 

วัน นับแตวันท่ีทราบ หรือถือวาทราบคําวินิจฉัยรองทุกขของผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจวินิจฉัยรองทุกขหรือของ
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 
 



๑๓ 
 

กระบวนการจัดการเรื่องราวรองทุกข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ลําดับ กระบวนงาน ใชเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑  
 

๑ วัน 
เจาหนาที ่

ศูนยบริหารจัดการ
เร่ืองราวรองทุกขฯ 

๒ 
๕ นาท ี

เจาหนาที ่
งานสารบรรณ 

๓ 
๑ ชั่วโมง 

เจาหนาที ่
ศูนยบริหารจัดการ
เร่ืองราวรองทุกขฯ 

๔ 

๑ วัน 

เจาหนาที ่
ศูนยบริหารจัดการ
เร่ืองราวรองทุกขฯ 

๕ 

๑ วัน 
นายแพทย

สาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

๖ 

๓ – ๔๕ วัน 
กลุมงาน/งาน 
ที่รับผิดชอบ 

๗ 

๓ วัน 
นายแพทย

สาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

๘ 

๗ วัน 
กลุมงาน/งาน 
ที่รับผิดชอบ 

๓ วัน 
นายแพทย

สาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

๓ วัน 
กลุมงาน/งาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

ดําเนินการตามขอส่ังการ และ
รายงานผลเพิ่มเติม 

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา พิจารณารายงาน 

ดําเนินการตามขอส่ังการและรายงานผลไปยังผูที่เกี่ยวของทั้งหมด 
-ผูรองเรียน 
-หนวยงานที่สงเร่ืองรองเรียน 
-หนวยงานอื่นตามที่เห็นสมควร 

นําเรียน/เสนอความเห็น เพือ่มอบไปยังกลุมงานที่รับผิดชอบ 

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทราพิจารณาส่ังการ 

ดําเนินการตามคําส่ัง , สืบสวน/สอบสวน แสวงหาขอเท็จจริง 

ศูนยบริหารจัดการเร่ืองราวรองทุกข 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ลงทะเบียนเลขรับในระบบสารบรรณ 

วิเคราะหเนื้อหา อยูในอํานาจหนาทีข่องหนวยงานใด 

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา พิจารณารายงาน 

เห็นชอบ ไมเห็นชอบ 

ลงนาม ลงนาม 


