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บทที่ 1  
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได�
กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ�งให�เกิดประโยชน�สุขแก�ประชาชน โดยยึดประชาชนเป5นศูนย�กลาง เพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของประชาชน ให�เกิดความผาสุกและความเป5นอยู�ท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อ
งานบริการมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ�มค�าในการให�บริการ ไม�มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเป5น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให�ทันต�อสถานการณ� ประชาชนได�รับการอํานวยความสะดวกและได�รับการตอบสนองความ
ต�องการ และมีการประเมินผลการให�บริการ สมํ่าเสมอ  

เพ่ือเป5นศูนย�รับเรื่องราวร�องทุกข�ในการแจ�งเบาะแสการทุจริต หรือไม�ได�รับความเป5นธรรมจากการ
ปฏิบัติหน�าท่ีของบุคลากรด�านสาธารณสุขในสังกัด ตลอดจนป=ญหาความคับข�องใจในการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสาธารณสุขฯ ไม�ว�าจะเป5นเรื่องการจัดหาพัสดุ การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ฯลฯ สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอสันติสุข มีความจําเป5นต�องกําหนดช�องทางเพ่ือให�ประชาชน หรือบุคลากรสาธารณสุขฯ 
สามารถร�องเรียน ร�องทุกข� หรือแจ�งเบาะแสพฤติกรรมของเจ�าหน�าท่ีท่ีส�อในทางการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
เพ่ือให�ผู�บังคับบัญชาของหน�วยงานได�ทราบถึงเหตุการณ�ดังกล�าว เพ่ือแก�ไข ปรับปรุง และวางแผนเพ่ือป@องกันมิ
ให�เกิดเหตุอันไม�พึงประสงค� หรือมิให�เกิดความเสียหายบานปลาย รวมท้ังสามารถแก�ไขเยียวยาผู�เสียหายได�
ทันท�วงที สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสันติสุข จึงได�จัดทําคู�มือปฏิบัติงานด�านการร�องเรียน/ร�องทุกข�(เรื่อง
ร�องเรียนท่ัวไปและเรื่องร�องเรียนการจัดซ้ือจัดจ�าง) เพ่ือเป5นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน 
1.2 วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือใช�เป5นกรอบแนวทางในการดําเนินงานการจัดการเรื่องราวร�องทุกข�ให�มีมาตรฐานเดียวกัน 
เป5นไปตามข้ันตอนท่ีสอดคล�องกับข�อกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ หรือหลักเกณฑ�ท่ีเก่ียวข�องกับ
การรับเรื่องราวร�องทุกข�อย�างครบถ�วนและมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือเป5นหลักฐานแสดงข้ันตอน และวิธีการปฏิบัติงานท่ีสามรถถ�ายทอดให�ผู�ท่ีเข�ามาปฏิบัติงานใหม�
เข�าใจจนสามารถดําเนินการได�อย�างต�อเนื่อง พัฒนาให�การทํางานเป5นมืออาชีพ รวมท้ังเผยแพร�ให�
บุคคลภายนอกหรือผู�มารับบริการให�สามารถเข�าใจ และใช�ประโยชน�จากกระบวนการท่ีมีอยู� 
รวมท้ังสามารถเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือพิทักษ�สิทธิของประชาชน และผู�ร�องเรียน/ร�องทุกข�ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
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บทที่ 2 
ระบบการบริหารจัดการเร่ืองราวร#องทุกข� 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม)จริม 
2.1 หน)วยงาน 
 
 

 
 
 
2.2 ขอบเขต 
  ใช�เป5นคู�มือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราวร�องเรียน ร�องทุกข� สําหรับเจ�าหน�าท่ี
ผู�รับผิดชอบการจัดการเรื่องร�องเรียน ร�องทุกข� หน�วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสันติสุข โดยการ
รับเรื่องราวร�องเรียน ร�องทุกข� สามารถดําเนินการโดยผ�านช�องทาง ดังนี้ 

1. ไปรษณีย� 
2. เว็บไซด�ศูนย�รับเรื่องราวร�องทุกข� สํานักนายกรัฐมนตรี www.1111.go.th  
3. เว็บไซด�กระทรวงสาธารณสุข ictapp.moph.go.th/servicelink/complaint/index.php 
4. เว็บไซด�สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน�าน wwwnno.moph.go.th หัวข�อ ร�องเรียนร�อง

ทุกข� 
5. ร�องเรียนผ�านทางศูนย�ดํารงธรรมจังหวัดน�าน 
6. เว็บไซด�สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม 

https://wwwnno.moph.go.th/nanhealth/index.php/news/ssonews/itemlist/
category/169-sso5502-news 

7. ร�องเรียนผ�านโทรศัพท�หรือทางโทรสาร ศูนย�รับเรื่องราวร�องทุกข� สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอแม�จริม หมายเลขโทรศัพท� 054-718261 หมายเลขโทรสาร 054-718260 

8. ร�องเรียนผ�านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส� E-mail : ssomaejarim@gmail.com 

ศนูย์รับเรือ่งราวร#องทุกข� 

สํานกังานสาธารณสุข
อําเภอแม)จริม 

 

งานบริหาร 

 

งานคุ�มครองผู�บริโภค 

 

งานอนามัยส่ิงแวดล�อม 

 

งานประกันสุขภาพ 
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9. ร�องเรียนด�วยตนเองท่ีศูนย�รับเรื่องราวร�องทุกข� สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม 
เลขท่ี 227 หมู�ท่ี 4 ตําบลหนองแดง อําเภอแม�จริม จังหวัดน�าน 
 

2.3 บทบาทหน#าท่ีของหน)วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  2.3.1 ศูนย�รับเรื่องราวร#องทุกข� สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม)จริม 

1. เป5นศูนย�กลางในการประสานการแก�ไขป=ญหาตามข�อร�องเรียน/ร�องทุกข�ของ
ประชาชนในภาพรวมของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม 

2. ประมวลประเด็นป=ญหาเรื่องราวร�องทุกข� เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก�ไขหรือ
นําเสนอผู�บริหารพิจารณาสั่งการ 

3. ติดตามผลการดําเนินการแก�ไขป=ญหาเรื่องราวร�องทุกข�ให�ได�ข�อยุติโดยเร็ว และ
ประชาชนพึงพอใจ 

4. อํานวยความสะดวกแก�มวลชนท่ีมาพบ หรือมาชุมชนเรียกร�องต�อผู�บริหารของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม 

5. จัดระบบและพัฒนาเครือข�ายการจัดการเรื่องราวร�องทุกข� เพ่ือดําเนินการแก�ไข
ป=ญหาให�เป5นเอกภาพ 

6. จัดทําฐานข�อมูลต�างๆเก่ียวกับป=ญหาเรื่องราวร�องทุกข�ให�เป5นป=จจุบัน และ
เอ้ืออํานวยต�อผู�บริหารในการเรียกใช�ข�อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาในระดับ
นโยบาย 

7. จัดทําสรุปรายงานผล ความคืบหน�าในการดําเนินการแก�ไขป=ญหาในภาพรวม
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม 

2.3.2 กลุ)มงานบริหาร 
 มีหน�าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. การเสริมสร�างวินัยและระบบคุณธรรม ให�กับเจ�าหน�าท่ีในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอแม�จริม ซ่ึงประกอบด�วย ข�าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ลูกจ�างประจํา ลูกจ�างชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติระเบียบของราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว�าด�วยลูกจ�างประจําของส�วนราชการ พ.ศ. 2537 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว�าด�วย
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 และหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราช กฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท้ังการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างให�เป5นไปด�วยความสุจริต โปร�งใสตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

2. การสอบสวน/พิจารณาเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี ตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. 2539 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วย
หลักเกณฑ�การปฏิบัติเก่ียวกับความผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. 2539 
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3. การดําเนินคดีปกครองในส�วนท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 
3.1 การสืบสวน สอบสวน และตรวจสอบข�อเท็จจริง กรณีการร�องเรียนกล�าวหา

ว�าเจ�าหน�าท่ีในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม กระทําผิดวินัย 
และการสอบข�อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี 

3.2 การพิจารณาเรื่องอุทธรณ� เรื่องร�องทุกข� และเรื่องขอความเป5นธรรม 
4. รวบรวมข�อมูล ข�อเท็จจริง พยานหลักฐาน กรณีมีข�อพิพาทในการรักษาพยาบาล

ท่ีเกิดข้ึนหรือเชื่อว�าได�เกิดข้ึนในสถานบริการ สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม 
5. ให�คําปรึกษาแนะนําการดําเนินคดี ข�อกฎหมายเก่ียวกับคดีการแพทย�และ

กฎหมายท่ัวไป ได�แก� แพทย� ทันตแพทย� พยาบาล เจ�าหน�าท่ีในสังกัดและประชาชนท่ัวไป 
6. เจรจาไกล�เกลี่ยข�อพิพาทท่ีเกิดจากการรักษาพยาบาลของสถานบริการในสังกัด

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม 
7. เตรียมคดีเพ่ือส�งให�กับพนักงานอัยการแก�ต�างคดีแพ�งและคดีอาญา ท่ีมีมูลเหตุ

จากการรักษาพยาบาลของสถานบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม 
8. เตรียมคดีและแก�ต�างคดีอาญาท่ีพนักงานอัยการ หรือผู�เสียหายฟ@องคดีอาญาต�อ

หน�วยงาน และเจ�าหน�าท่ีในคดีเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
9. ศึกษาวิเคราะห�ข�อมูล สถานการณ� และป=ญหาเก่ียวกับการให�บริการทาง

การแพทย�และเสนอแนวทางเพ่ือป@องกัน แก�ไข การฟ@องร�องหรือข�อพิพาทอันเนื่องจากการให�บริการทาง
การแพทย� 

2.3.3 กลุ)มงานคุ#มครองผู#บริโภค 
ตรวจสอบข�อเท็จจริง สอบสวน พิจารณาเก่ียวกับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข� และการ

บังคับใช�กฎหมาย พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต�อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 พ.ร.บ. อาหาร 
พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. ยาเสพติดให�โทษ พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย� พ.ศ. 2531 พ.ร.บ. เครื่องสําอาง 
พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

2.3.4 กลุ)มงานประกันสุขภาพ 
   ตรวจสอบข�อเท็จจริง  สอบสวน  พิจารณา เก่ียวกับเรื่องร�องเรียน / ร�องทุกข�
เก่ียวกับทางการแพทย�และสาธารณสุขและการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีของหน�วยงานบริการในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอแม�จริม และเจรจาไกล�เกลี่ยข�อพิพาทท่ีเกิดจากการบริการทางการแพทย�และสาธารณสุขของ
สถานบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม  โดยอาศัยพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห�งชาติ  พ.ศ. 2545 

2.3.5 กลุ)มงานอนามัยส่ิงแวดล#อม 
   ตรวจสอบข�อเท็จจริง  สอบสวน  พิจารณา เก่ียวกับเรื่องร�องเรียน / ร�องทุกข� และ
การบังคับใช�กฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ�ยาสูบ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคุ�มครองสุขภาพ
ของผู�ไม�สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติการ
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สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป5นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง 
พ.ศ. 2535 และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม 
2.4 คําจํากัดความ 
  ส)วนราชการ หมายถึง ส�วนราชการตามกฎหมายว�าด�วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
และหน�วยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยู�ในกํากับของทางราชการ ฝoายบริหาร แต�ไม�รวมถึงองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
และรัฐวิสาหกิจ 
  ผู#บริหาร หมายถึง ผู�มีอํานาจลงนามหรือสั่งการในข้ันตอนต�างๆเพ่ือให�เรื่องร�องเรียนได�รับ
การแก�ไขเป5นท่ียุติ ตลอดจนการพิจารณาพัฒนาระบบการจัดการเรื่องร�าวร�องทุกข�ให�เกิดประโยชน�สูงสุด 
  หน)วยบริการ  หมายถึง โรงพยาบาลศูนย�  โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน  
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล 
  ผู#รับบริการ หมายถึง ผู�ร�องเรียนหรือผู�ได�รับความเดือดร�อนหรือต�องการเสนอแนะข�อคิดเห็น
หรือให�ข�อมูลตลอดจนผู�มีส�วนได�เสียในเรื่องร�องเรียนนั้นๆ 
  ผู#ร#องทุกข� หมายถึง ผู�ได�รับความเดือดร�อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร�อนหรือเสียหายจาก
การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีหรือส�วนราชการ หรือจําเป5นต�องให�ส�วนราชการช�วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้อง
ทุกข� 
  การร#องทุกข� หมายถึง การร�องต�อผู�บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป  หรือผู�มีอํานาจหน�าท่ี
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร�องทุกข�ตามกฎหมาย หรือระเบียบ เนื่องจากเกิดความทุกข�จากการกระทําของ
ผู�บังคับบัญชา  เพ่ือให�ผู�บังคับบัญชาได�ทบทวนปฏิบัติและแก�ไขในส�วนท่ีไม�ถูกต�อง หรือชี้แจงเหตุผลความ
ถูกต�องท่ีได�ปฏิบัติให�ผู�ร�องทุกข�ทราบและหายข�องใจ  หรือให�ผู�บังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปได�พิจารณาให�ความ
เป5นธรรม 
  คําร#องทุกข� หมายถึง เรื่องท่ีผู�ร�องทุกข�ซ่ึงได�รับความเดือดร�อนหรือเสียหายเนื่องจาก
เจ�าหน�าท่ีในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสันติสุข  ท่ีได�ยื่นหรือส�งถึงเจ�าหน�าท่ีตามช�องทางต�างๆ 
  เรื่องร#องเรียน  หมายถึง ความเดือดร�อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน�าท่ีต�างๆของ
เจ�าหน�าท่ีในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสันติสุข เช�น  การให�บริการของเจ�าหน�าท่ีในโรงพยาบาลส�งเสริม
สุขภาพตําบล  การจัดซ้ือจัดจ�าง การบรรจุแต�งต้ังข�าราชการ  ลูกจ�างประจํา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
ลูกจ�างชั่วคราว  และลูกจ�างรายคาบ  ข�อเสนอแนะ และ/หรือข�อคิดเห็นต�างๆ 
  การร#องเรียนกระทําผิดวินัยหรือทุจริต  หมายถึง การร�องเรียนกล�าวหาว�าเจ�าหน�าท่ีของรัฐ
ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสันติสุข  ได�แก� ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
ลูกจ�างชั่วคราว  และลูกจ�างชั่วคราวรายคาบ  กระทําผิดวินัย  โดยมีการฝoาฝpนข�อห�ามหรือข�อปฏิบัติท่ีกฎหมาย
หรือระเบียบได�กําหนดไว�ว�าเป5นความผิดทางวินัยและได�กําหนดโทษไว�  ท้ังนี้อาจเป5นท้ังเรื่องเก่ียวกับงาน
ราชการหรือเรื่องส�วนตัว 

ศูนย�รับเรื่องร#องเรียน/ร#องทุกข�  หมายถึง  ศูนย�บริหารจัดการเรื่องราวร�องทุกข�  ของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม 



6 

 

หน)วยงานดําเนินการเรื่องร#องเรียน/ร#องทุกข� หมายถึง  หน�วยงานท่ีมีเจ�าหน�าท่ีในการ
จัดการแก�ไขกับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข�นั้นๆ  ประกอบด�วย  งานบริหาร  งานคุ�มครองผู�บริโภค  งานประกัน
สุขภาพ งานอนามัยสิ่งแวดล�อม 

ดําเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร�องเรียน  ร�องทุกข�ตั้งแต�ต�นจนถึงการได�รับการแก�ไข
หรือได�ข�อสรุป เพ่ือแจ�งผู�ร�องทุกข� 

การอุทธรณ� หมายถึง  การไม�เห็นด�วยต�อมติหรือมาตรการใดๆท่ีคณะกรรมการสั่งการ หรือมี
ป=ญหาในมติหรือมาตรการนั้นๆและต�องการให�มีทบทวน 

บัตรสนเท)ห� หมายถึง เฉพาะจดหมายฟ@องหรือกล�าวโทษผู�อ่ืนท่ีระบุหลักฐานกรณีแวดล�อม
ปรากฏชัดแจ�ง ชี้พยานบุคคลแน�นอน  เพ่ือใช�เป5นข�อมูลประกอบการพิจารณาว�ามีเหตุหรือพฤติการณ�เชื่อมโยง
พอท่ีจะเชื่อในเบ้ืองต�นได�หรือไม�เพียงใดว�าข�อกล�าวหาควรจะเป5นเช�นนั้น 

การบริหาร หมายถึง การท่ีส�วนราชการดําเนินการด�านการบริหารจัดการโดยเปqดเผย  
โปร�งใส และ เป5นธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน�และผลเสียทางสังคม  ภาระต�อประชาชน คุณภาพ  
วัตถุประสงค�ท่ีจะดําเนินการและประโยชน�ระยะยาวของทางราชการท่ีจะได�รับประกอบกัน 

การบริการทางการแพทย�และสาธารณสุข  หมายถึง การให�บริการรักษาพยาบาลหรือการ
ดําเนินการทางการแพทย�หรือสาธารณสุขของหน�วยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม แล�ว
เกิดเหตุการณ�ท่ีไม�พึงประสงค� มีความเสียหายเกิดข้ึนกับผู�มารับบริการ และผู�รับบริการหรือญาติมีความสงสัย
ในการให�บริการดังกล�าว  หรือเรียกร�องให�เจ�าหน�าท่ีหน�วยบริการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  หรือ
กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ 

เรื่องร#องเรียนบริการทางการแพทย� หมายถึง หนังสือหรือสิ่งใดๆจากบุคคลหรือองค�กร ท่ี
แสดงให�ปรากฏได�ว�ามีการให�บริการรักษาพยาบาล หรือดําเนินการทางการแพทย� หรือสาธารณสุขของหน�วย
บริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม  แล�วเกิดเหตุการณ�ท่ีไม�พึงประสงค� มีความเสียหายเกิด
ข้ึนกับผู�รับบริการ และผู�รับบริการหรือญาติมีความสงสัยในการให�บริการดังกล�าว หรือเรียกร�องให�เจ�าหน�าท่ี
หน�วยบริการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ 

ความขัดแย#ง หมายถึง ประเด็นป=ญหาท่ีเกิดข้ึนระหว�างผู�ให�บริการและผู�รับบริการอันเกิดจาก
การให�หรือรับบริการสาธารณสุข นําไปสู�ความไม�พึงพอใจ การร�องเรียนหรือฟ@องร�อง อาจเป5นความขัดแย�งท่ี
แฝงอยู�กําลังเกิดข้ึน  มีการแสดงออกชัดเจน  หรือเป5นกรณีพิพาทแล�วในระบบการแพทย� 

การเจรจาไกล)เกล่ีย  หมายถึง  กระบวนการไกล�เกลี่ยด�วยการสื่อสารสนทนาระหว�างคู�กรณี 
หรือผู�แทนต้ังแต�เริ่มมีความขัดแย�ง  เพ่ือหาทางออกของป=ญหาและข�อตกลงท่ีพึงพอใจโดยเร็วร�วมกัน  และเพ่ือ
มิให�ความขัดแย�งบานปลาย 

การเจรจาไกล)เกล่ียคนกลาง หมายถึง การเจรจาไกล�เกลี่ยด�วยความช�วยเหลือของบุคคลท่ี
สามท่ีเป5นกลาง ทําหน�าท่ีช�วยให�เกิดกระบวนการกลุ�มปรึกษาหารือร�วมกัน ด�วยบรรยากาศและสัมพันธภาพท่ีดี
ต�อกันคู�กรณีเกิดข�อตกลงท่ีพึงพอใจร�วมกันโดยคนกลางไม�ได�มีหน�าท่ีตัดสินใจแทนคู�กรณี 
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ผู#ไกล)เกล่ีย หมายถึง เจ�าหน�าท่ีท่ีได�รับการแต�งต้ังให�เป5นผู�ไกล�เกลี่ยความขัดแย�งในระบบ
การแพทย�หรือผู�ได�รับมอบหมาย หรืออาจเป5นบุคคลภายนอกท่ีคู�กรณียอมรับร�วมไกล�เกลี่ยด�วยก็ได� 

การชุมนุมเรียกร#อง หมายถึง การรวมตัวกันของกลุ�มคนเพ่ือแสดงออกทางความคิดเห็นใน
เรื่องต�างๆ เช�น การดําเนินชีวิต  สิ่งแวดล�อม  สุขอนามัย ฯลฯ ซ่ึงส�วนใหญ�จะเป5นสภาพป=ญหาท่ีกลุ�มคนได�รับ
ผลกระทบเป5นการรวมตัวท่ีสะท�อนให�เห็นถึงป=ญหาความเดือดร�อนของกลุ�มคน และ/หรือได�รับผลกระทบจาก
การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข 
2.5  ประเภทเรื่องร#องเรียน/ร#องทุกข� 

1. การให#บริการทางการแพทย�และสาธารณสุข 
นิยาม 
การให�บริการรักษาพยาบาลหรือการดําเนินการทางการแพทย�หรือสาธารณสุขของหน�วย

บริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม แล�วเกิดเหตุการณ�ท่ีไม�พึงประสงค�มีความเสียหายเกิด
ข้ึนกับผู�รับบริการและผู�รับบริการหรือญาติมีความสงสัยในการให�บริการดังกล�าว หรือเรียกร�องให�เจ�าหน�าท่ี
หน�วยบริการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ 

ตัวอย)างท่ีเป6นรูปธรรม 
การร�องเรียนเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของเจ�าหน�าท่ี เช�น การวินิจฉัยโรคผิดพลาด การ

รักษาผิดพลาด ฯลฯ 
2. คุณภาพการให#บริการ 
นิยาม 
การท่ีผู�ร�องเรียนแจ�งร�องเรียนเก่ียวกับการให�บริการทางการแพทย�และสาธารณสุขท่ีเกิด

ข้ึนกับหน�วยบริการ 
ตัวอย)างท่ีเป6นรูปธรรม 

 1. รอตรวจนาน 
 2. แพทย� / พยาบาล / เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุขทํางานล�าช�า 
 3. แพทย� / เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุขปฏิเสธการรักษา 
 4. กริยาไม�เหมาะสม / วาจาไม�สุภาพ 
 5. ไม�เต็มใจให�บริการ 

3. การบริหารจัดการ 
นิยาม 
การท่ีส�วนราชการดําเนินการด�านการบริหารจัดการโดยเปqดเผย โปร�งใส และเป5นธรรม โดย

พิจารณาถึงประโยชน�และผลเสียทางสังคม ภาระต�อประชาชน  คุณภาพวัตถุประสงค�ท่ีจะดําเนินการและ
ประโยชน�ระยะยาวของทางราชการท่ีจะได�รับประกอบกัน 
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ตัวอย)างท่ีเป6นรูปธรรม 
 1. การบริหารท่ัวไปและงบประมาณ ร�องเรียนโดยกล�าวหาผู�บริหาร เจ�าหน�าท่ีของหน�วยงาน

มีพฤติกรรมส�อในทางไม�สุจริตหลายประการ 
 2. การบริหารงานพัสดุ ร�องเรียนโดยกล�าวหาว�าผู�เก่ียวข�องในการจัดซ้ือจัดจ�างมีพฤติกรรมส�อ

ไปในทางไม�โปร�งใสหลายประการ 
 3. การบริหารงานบุคคล ร�องเรียนโดยกล�าวหาว�าผู�บริหาร และผู�เก่ียวข�องดําเนินการเก่ียวกับ

การแต�งต้ัง การเลื่อนตําแหน�ง การพิจารณาความดีความชอบและการแต�งต้ัง โยกย�ายไม�ชอบธรรม ฯลฯ 
4. วินัยข#าราชการ 
นิยาม 
กฎระเบียบต�างๆท่ีวางหลักเกณฑ�ข้ึนมาเป5น กรอบควบคุมให�ข�าราชการปฏิบัติหน�าท่ี และ

กําหนดแบบแผนความประพฤติของข�าราชการ เพ่ือให�ข�าราชการประพฤติปฏิบัติหน�าท่ีราชการเป5นไปด�วย
ความเรียบร�อย โดนกําหนดให�ข�าราชการวางตัวให�เหมาะสมตาม พ.ร.บ. ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 

ตัวอย)างท่ีเป6นรูปธรรม 
การไม�ปฏิบัติหน�าท่ีตามบทบัญญัติว�าด�วยวินัยข�าราชการตามท่ีกฎหมายกําหนด 
5. การทุจริต 
นิยาม 
การปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติอย�างใด ในตําแหน�งหรือหน�าท่ีหรือปฏิบัติหรือละเว�นการ

ปฏิบัติอย�างใดในพฤติการณ�ท่ีอาจทําให�ผู�อ่ืนเชื่อว�ามีตําแหน�งหรือหน�าท่ี ท้ังท่ีตนมิได�มีตําแหน�งหน�าท่ีนั้นหรือใช�
อํานาจในตําแหน�งหรือหน�าท่ีเพ่ือประโยชน�ท่ีมิควรได�โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู�อ่ืน 

ตัวอย)างท่ีเป6นรูปธรรม 
1. การจัดซ้ือจัดจ�างเก่ียวกับพัสดุครุภัณฑ� การก�อสร�าง 
2. การบริหารงานของหน�วยงานท่ีส�อต�อไปในทางไม�สุจริต ฯลฯ 
6. ค)าตอบแทน 
นิยาม 
การจ�ายเงินค�าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี มีเจตนารมณ�เพ่ือการจ�าย

ค�าตอบแทนสําหรับเจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานในหน�วยบริการ ในช�วงนอกเวลาราชการ และเจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงาน
นอกหน�วยบริการ หรือต�างหน�วยบริการ ท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
  ตัวอย)างท่ีเป6นรูปธรรม 

1. การเบิกจ�ายเงิน พตส. 
2. ค�าตอบแทนไม�ทําเวชปฏิบัติ 
3. ค�าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
4. ค�าตอนแทนกําลังคนด�านสาธารณสุข  
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7. ความขัดแย#งกับเจ#าหน#าท่ี / หน)วยงานของรัฐ 
นิยาม 
การท่ีผู�ร�องเรียนหรือผู�เสียหายของหน�วยงาน ร�องเรียนเจ�าหน�าท่ีหรือหน�วยงานเก่ียวกับการ

กระทําใดๆท่ีมีผลก�อให�เกิดความเสียหายอย�างใดอย�างหนึ่งต�อผู�ร�องเรียนหรือหน�วยงานในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอสันติสุข 
  ตัวอย)างท่ีเป6นรูปธรรม 
  เจ�าหน�าท่ียืมเงินประชาชนแล�วไม�คืน ฯลฯ 

8. สวัสดิการของรัฐ 
นิยาม 
ระบบทางสังคมท่ีรัฐให�หลักประกันแก�ประชาชนทุกคนอย�างเท�าเทียมกันในด�านป=จจัยพ้ืนฐาน

ท่ีจําเป5นสําหรับการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ตัวอย)างท่ีเป6นรูปธรรม 
1. หลักประกันสุขภาพ  ทุกคนมีสิทธิได�รับบริการป@องกันและรักษาโรคฟรี 
2. กองทุนประกันสังคม 
3. กองทุนข�าราชการบํานาญ ฯลฯ 
9. ข#อเสนอแนะและข#อคิดเห็น 
นิยาม 
การท่ีผู�ร�องเรียนแสดงออกทางความคิดเห็นหรือการเสนอแนะท่ัวไปเก่ียวกับการให�บริการทาง

การแพทย�และสาธารณสุข 
ตัวอย)างท่ีเป6นรูปธรรม 

1. การปรับปรุงระบบการให�บริการทางการแพทย�และสาธารณสุข 
2. การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งแวดล�อม 
3. การเพ่ิมบุคคลกร 
4. การเพ่ิมอุปกรณ�ทางการแพทย� ฯลฯ 
10. การคุ#มครองผู#บริโภคด#านสาธารณสุข 
นิยาม 
การปกป@องดูแลผู�บริโภคให�ได�รับความปลอดภัย เป5นธรรม จากผลิตภัณฑ�ด�านสุขภาพ 

สิ่งแวดล�อม บริการทางการแพทย�และสาธารณสุข 
  ตัวอย)างท่ีเป6นรูปธรรม 

1. การให�บริการไม�ได�มาตรฐาน 
2. ตลาดสด ร�านค�า/แผงลอย ไม�สะอาด 
3. สิ่งแวดล�อมท่ัวไป เช�น ขยะ/สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย กลิ่นเหม็น เหตุรําคาญ กิจการท่ีเป5น

อันตรายต�อสุขภาพ 
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4. สถานบริการ สถานประอบการไม�มีใบอนุญาต ฯลฯ 
11. ขอความอนุเคราะห�  
นิยาม 
ขอความอนุเคราะห�และขอความช�วยเหลือในด�านต�างๆนอกเหนือจากสิทธิท่ีพึงได�รับ 

  ตัวอย)างท่ีเป6นรูปธรรม 
1. ค�ารักษาพยาบาล 
2. การย�ายสถานบริการ ฯลฯ 

2.6 หลักเกณฑ�ในการรับเรื่องร#องเรียน/ร#องทุกข� 
 2.6.1 ใช�ถ�อยคําหรือข�อความสุภาพ ประกอบด�วย 
  1. ชื่อ ท่ีอยู�ของผู�ร�องทุกข�/ร�องเรียน ชัดเจน 
  2. วัน เดือน ปr ของหนังสือร�องทุกข�/ร�องเรียน 
  3. ข�อเท็จจริง หรือ พฤติการณ�ของเรื่องท่ีร�องเรียน  ปรากฏอย�างชัดเจนว�าได�รับ

ความเดือดร�อนหรือเสียหาย ต�องการให�แก�ไขดําเนินการอย�างไร หรือชี้ช�องทางแจ�งเบาะแส เก่ียวกับการทุจริต
ของเจ�าหน�าท่ี/หน�วยงาน ชัดแจ�งเพียงพอท่ีสามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได� 

  4. ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล(ถ�ามี) 
2.6.2 ข�อร�องเรียนต�องเป5นเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิได�หวังสร�างกระแสหรือสร�างข�าวท่ีเสียหาย

ต�อบุคคลอ่ืนหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
2.6.3 เป5นเรื่องท่ีประสงค�ขอให�ทางราชการช�วยเหลือหรือช�วยขจัดความเดือดร�อน 
2.6.4 เป5นเรื่องท่ีผู�ร�องทุกข�/ร�องเรียนได�รับความเดือดร�อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการ

ปฏิบัติหน�าท่ีต�างๆของเจ�าหน�าท่ีหน�วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2.6.5 เรื่องร�องทุกข�/ร�องเรียนท่ีมีข�อมูลไม�ครบถ�วน ไม�เพียงพอ หรือไม�สามารถหาข�อมูล

เพ่ิมเติมได�ในการดําเนินการตรวจสอบหาข�อเท็จจริง สืบสวน  สอบสวน  ให�ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป5นข�อมูล 
และเก็บเป5นฐานข�อมูล 

2.6.6 ไม�เป5นคําร�องเรียนท่ีเข�าลักษณะดังต�อไปนี้ 
 1. คําร�องเรียนท่ีเป5นบัตรสนเท�ห�  เว�นแต�บัตรสนเท�ห�ระบุหลักฐานพยานแวดล�อมชัดเจน และ

เพียงพอท่ีจะทําการสืบสวนสอบสวนต�อไปได� ซ่ึงเป5นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22  ธันวาคม  2551
จึงจะรับไว�พิจารณาเป5นการเฉพาะเรื่อง 

 2. คําร�องเรียนท่ีเข�าสู�กระบวนการยุติธรรมแล�ว  หรือเป5นเรื่องท่ีศาลได�มีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งท่ีสุดแล�ว 

 3. เรื่องร�องเรียนท่ีอยู�ในอํานาจหน�าท่ีของหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือองค�กร
อิสระท่ีกฎหมายกําหนดไว�เป5นการเฉพาะ เว�นแต�คําร�องจะระบุว�าหน�วยงานดังกล�าวไม�ดําเนินการหรือ
ดําเนินการแล�วยังไม�มีผลความคืบหน�า ท้ังนี้ ข้ึนอยู�กับดุลยพินิจของผู�บังคับบัญชา 

 4. คําร�องเรียนท่ีเกิดจากการโต�แย�งสิทธิระหว�างบุคคลต�อบุคคลด�วยกัน 
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นอกเหนือจากหลักเกณฑ�ดังกล�าวข�างต�นแล�ว ให�อยู�ในดุลยพินิจของผู�บังคับบัญชาว�าจะได�รับ
พิจารณาหรือไม�เป5นเรื่องเฉพาะกรณี 
2.7 หลักเกณฑ�และวิธีการร#องทุกข�และพิจารณาวินิจฉัยร#อง กรณีของข#าราชการพลเรือนสามัญ 
  2.7.1 กรณีคับข�องใจท่ีจะร�องทุกข�ได� 
   ความคับข�องใจอันเป5นเหตุแห�งการร�องทุกข�ของข�าราชการนั้น ต�องมีลักษณะ ดังนี้ 

1. ไม�ชอบด�วยกฎหมาย  ไม�ว�าเป5นการปฏิบัติหรือไม�ปฏิบัติโดยไม�มีอํานาจหรือ
นอกเหนืออํานาจท่ีไม�ถูกต�องตามกฎหมาย หรือไม�ถูกต�องตามรูปแบบข้ันตอน 
หรือวิธีการอันเป5นสาระสําคัญท่ีกําหนดไว�สําหรับการนั้น หรือโดยไม�สุจริต หรือ
มีลักษณะเป5นการเลือกปฏิบัติท่ีไม�เป5นธรรม  หรือมีลักษณะเป5นการสร�าง
ข้ันตอนโดยไม�จําเป5นหรือสร�างภาระให�เกิดข้ึนเกินสมควร หรือเป5นการใช�ดุลย
พินิจโดยมิชอบ 

2. ไม�มอบหมายให�ปฏิบัติ 
3. ประวิงเวลา หรือหน�วงเหนี่ยวการดําเนินการบางอย�างอันเป5นเหตุให�เสียสิทธิ 

หรือได�รับสิทธิประโยชน�อันพึงมีพึงได�ในเวลาอันสมควร 
4. ไม�เป5นไปตาม หรือขัดกับระบบคุณธรรมตามมาตรา 42   

2.7.2 ผู�มีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยร�องทุกข� 
เพ่ือให�เกิดความเข�าใจและความสัมพันธ�อันดีระหว�างกัน เม่ือมีป=ญหาเกิดข้ึนควรจะได�ปรึกษา

หรือทําความเข�าใจกันโดยผู�บังคับบัญชาต�องให�โอกาสและรับฟ=ง หรือสอบถามเก่ียวกับป=ญหาดังกล�าว เพ่ือเป5น
แนวทางแห�งการทําความเข�าใจและแก�ป=ญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นต�น แต�ถ�าผู�มีความขับข�องใจไม�ประสงค�จะ
ปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล�วไม�ได�รับคําชี้แจง หรือได�รับคําชี้แจงแล�วไม�เป5นท่ีพอใจ  ก็ให�ร�องทุกข�ตาม
กฎหมาย  ก.พ.ค. ได� ดังนี้ 

ก. เหตุเกิดจากผู�บังคับบัญชา ให�ร�องทุกข�ต�อผู�บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับ คือ 
1. กรณีท่ีเหตุแห�งการร�องทุกข�เกิดจากผู�บังคับบัญชาในราชการบริหารส�วนภูมิภาค

ท่ีต่ํากว�าผู�ว�าราชการจังหวัด เช�น สาธารณสุขอําเภอ  นายอําเภอ ผู�อํานวยการโรงพยาบาล นายแพทย�
สาธารณสุขจังหวัด  ให�ร�องทุกข�ต�อผู�ว�าราชการจังหวัด  และให�ผู�ว�าราชการจังหวัด เป5นผู�มีอํานาจวินิจฉัยร�อง
ทุกข� 

2. กรณีท่ีเหตุแห�งการร�องทุกข�เกิดจากผู�บังคับบัญชาในราชการบริเวณส�วนกลางท่ี
ตํ่ากว�าอธิบดี เช�นผู�อํานวยการกอง  หรือผู�อํานวยการสํานัก ให�ร�องทุกข�ต�ออธิบดี  และให�อธิบดีเป5นผู�มีอํานาจ
วินิจฉัยร�องทุกข� สําหรับกรณีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น  ถ�าเหตุเกิดจากผู�อํานวยการวิทยาลัยใน
สังกัดสภาบันพระบรมราชชนก  และผู�อํานวยการสํานักหรือหน�วยงานส�วนกลาง จะต�องร�องทุกข�ต�อ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ในฐานะอธิบดี) และปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป5นผู�มีอํานาจวินิจฉัยร�องทุกข� 
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3. กรณีท่ีเหตุแห�งการร�องทุกข�เกิดจากผู�ว�าราชการจังหวัดหรืออธิบดี ให�ร�องทุกข�
ต�อปลัดกระทรวงซ่ึงผู�บังคับบัญชาของผู�ร�องทุกข� และให�ปลัดกระทรวงเป5นผู�มีอํานาจวินิจฉัยร�องทุกข� อนึ่ง 
กรณีท่ีผู�ว�าราชการมีคําสั่งย�ายหรือเลื่อนเงินเดือนข�าราชการตําแหน�งประเภทวิชาการ  ต้ังแต�ระดับชํานาญการ
พิเศษ ลงมากฎหมายใหม�บัญญัติให�เป5นอํานาจของผู�ว�าราชการจังหวัดโดยตรง หากจะร�องทุกข�ในเรื่องนี้ 
จะต�องร�องทุกข�ต�อปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ข. เหตุเกิดจากปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ�าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี ให�ร�องทุกข�ต�อ ก.พ.ค. 
ดังนั้น  ถ�าเหตุร�องทุกข�เกิดจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต�องร�องทุกข�ต�อ ก.พ.ค. อนึ่ง คําสั่งต�างๆของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับการบริหารบุคคล เช�น การบรรจุแต�งต้ัง  เลื่อน  ย�าย  โอน นั้น ถ�า
ทําให�ข�าราชการเกิดความคับข�องใจแล�ว จะต�องร�องทุกข�ต�อ ก.พ.ค. ทุกกรณี สําหรับกรณีผู�ว�าราชการจังหวัดซ่ึง
ได�รับมอบหมายอํานาจจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให�บรรจุแต�งต้ัง หรือเลื่อนตําแหน�งข�าราชการ 
ในราชการบริหารส�วนภูมิภาค แม�ว�าจะออกเป5นคําสั่งจังหวัด  กรณีนี้ต�องงถือว�าผู�ว�าราชการจังหวัดทําในฐานะ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามท่ีได�รับมอบอํานาจ  
2.8 ช)องทางการรับเรื่องราวร#องเรียน ร#องทุกข� 

1. ไปรษณีย� เลขท่ี 227 หมู�ท่ี 4 ตําบลหนองแดง อําเภอแม�จริม จังหวัดน�าน รหัสไปรษณีย�
55170 

2. เว็บไซด�ศูนย�รับเรื่องราวร�องทุกข� สํานักนายกรัฐมนตรี www.111.go.th 
3. เว็บไซด�กระทรวงสาธารณสุข 

ictapp.moph.go.th/servicelink/complaint/index.php 
4. เว็บไซด�สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน�าน wwwnno.moph.go.th หัวข�อ ร�องเรียนร�อง

ทุกข� 
5. ร�องเรียนศูนย�ดํารงธรรมจังหวัดน�าน 
6. เว็บไซด�สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม

https://wwwnno.moph.go.th/nanhealth/index.php/news/ssonews/itemlist/
category/169-sso5502-news 

7. ร�องเรียนผ�านโทรศัพท�หรือทางโทรสาร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม หมายเลข
โทรศัพท� 054-718261 หมายเลขโทรสาร 054-718260 

8. กล�องรับเรื่องราวร�องทุกข�ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม 
9. E-mail สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม : ssomaejarim@gmail.com 
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2.12 ข้ันตอนการปฏิบัติงานข#อร#องเรียน ร#องทุกข�ท่ัวไป 
1. เม่ือสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม ได�รับเรื่องร�องเรียน ร�องทุกข�ให�ผู�รับผิดชอบงานรับเรื่องราว

ร�องเรียน ร�องทุกข� ทําการลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ และวิเคราะห�เนื้อหาเรื่องร�องเรียน ว�ามี
ความเก่ียวข�องกับผู�รับผิดชอบงานใด จากนั้นเสนอความเห็นสาธารณสุขอําเภอเพ่ือพิจารณา 

2. เม่ือสาธารณสุขอําเภอพิจารณาแล�ว สั่งการ ผู�รับผิดชอบงานรับเรื่องราวร�องเรียน ร�องทุกข� จัดทํา
คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน (คณะกรรมการฯท่ีแต�งต้ังควรประกอบด�วยผู�รับผิดชอบ
งานท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องร�องเรียน ร�องทุกข�) เพ่ือดําเนินการแสวงหาข�อเท็จจริง โดยคณะกรรมการฯ
ต�องดําเนินการฯให�แล�วเสร็จภายใน 45 วันพร�อมรายงานผล/ลงความเห็นให�สาธารณสุขอําเภอเพ่ือ
พิจารณา 

3. เม่ือสาธารณสุขอําเภอพิจารณาเห็นชอบ คณะกรรมการฯและผู�รับผิดชอบงานรับเรื่องราวร�องเรียน 
ร�องทุกข� จะทําการรายงานผลให�ผู�ร�องเรียน และหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง แต�หากไม�เห็นชอบ คณะ
กรรมการฯจะต�องดําเนินการตามข�อสั่งการและรายงานผลเพ่ิมเติมจนกว�าสาธารณสุขอําเภอจะ
พิจารณาเห็นชอบ 

2.13 ข้ันตอนการปฏิบัติงานข#อร#องเรียน ร#องทุกข� กรณีการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข 
1. เม่ือสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม ได�รับเรื่องร�องเรียน ร�องทุกข�ให�ผู�รับผิดชอบงานรับเรื่องราว

ร�องเรียน ร�องทุกข� ทําการลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ และวิเคราะห�เนื้อหาเรื่องร�องเรียน ว�ามี
ความเก่ียวข�องกับผู�รับผิดชอบงานใด จากนั้นเสนอความเห็นสาธารณสุขอําเภอเพ่ือพิจารณา 

2. เม่ือสาธารณสุขอําเภอพิจารณาแล�ว สั่งการ ผู�รับผิดชอบงานรับเรื่องราวร�องเรียน ร�องทุกข� จัดทํา
คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน (คณะกรรมการฯท่ีแต�งต้ังควรประกอบด�วยผู�รับผิดชอบ
งานบุคลากรของหน�วยงาน) เพ่ือดําเนินการแสวงหาข�อเท็จจริง ท้ังนี้อาศัยความตาม พ.ร.บ.ความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. 2539 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยเกณฑ0การปฏิบัติ
เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. 2539 โดยคณะกรรมการฯต�องดําเนินการฯให�
แล�วเสร็จภายใน 45 วันพร�อมรายงานผล/ลงความเห็นให�สาธารณสุขอําเภอเพ่ือพิจารณา 

3. เม่ือสาธารณสุขอําเภอพิจารณาเห็นชอบ คณะกรรมการฯและผู�รับผิดชอบงานรับเรื่องราวร�องเรียน 
ร�องทุกข� จะทําการรายงานผลให�ผู�ร�องเรียน และหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง แต�หากไม�เห็นชอบ คณะ
กรรมการฯจะต�องดําเนินการตามข�อสั่งการและรายงานผลเพ่ิมเติมจนกว�าสาธารณสุขอําเภอจะ
พิจารณาเห็นชอบ 

2.14 ข้ันตอนการปฏิบัติงานข#อร#องเรียน ร#องทุกข� กรณีการจัดซ้ือจัดจ#าง 
1. เม่ือสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม ได�รับเรื่องร�องเรียน ร�องทุกข�ให�ผู�รับผิดชอบงานรับเรื่องราว

ร�องเรียน ร�องทุกข� ทําการลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ และวิเคราะห�เนื้อหาเรื่องร�องเรียน ว�ามี
ความเก่ียวข�องกับผู�รับผิดชอบงานใด จากนั้นเสนอความเห็นสาธารณสุขอําเภอเพ่ือพิจารณา 
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2. เม่ือสาธารณสุขอําเภอพิจารณาแล�ว สั่งการ ผู�รับผิดชอบงานรับเรื่องราวร�องเรียน ร�องทุกข� จัดทํา
คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน (คณะกรรมการฯท่ีแต�งต้ังควรประกอบด�วยผู�รับผิดชอบ
งานพัสดุของหน�วยงาน) เพ่ือดําเนินการแสวงหาข�อเท็จจริง ท้ังนี้อาศัยความตาม ระเบียบ
กระทรวงการคลังว�าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคณะ
กรรมการฯต�องดําเนินการฯให�แล�วเสร็จภายใน 45 วันพร�อมรายงานผล/ลงความเห็นให�สาธารณสุข
อําเภอเพ่ือพิจารณา 

3. เม่ือสาธารณสุขอําเภอพิจารณาเห็นชอบ คณะกรรมการฯและผู�รับผิดชอบงานรับเรื่องราวร�องเรียน 
ร�องทุกข� จะทําการรายงานผลให�ผู�ร�องเรียน และหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง แต�หากไม�เห็นชอบ คณะ
กรรมการฯจะต�องดําเนินการตามข�อสั่งการและรายงานผลเพ่ิมเติมจนกว�าสาธารณสุขอําเภอจะ
พิจารณาเห็นชอบ 

2.15  การรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร#องเรียน ร#องทุกข� ให#แก)ผู#ร#องเรียน ร#องทุกข� 
1. กรณีผู�ร�องเรียน ร�องทุกข� ร�องเรียนผ�านระบบอินเตอร�เน็ต การรายงานผลจะกําทําได� 2 วิธีคือ 

1.1  แจ�งผลการดําเนินงานให�ผู�ร�องเรียน ร�องทุกข� ทาง E-mail ของผู#ร#องเรียนตามท่ีระบุไว� หรือ 

1.2  
1.3  แจ�งผลการดําเนินงานให�ผู�ร�องเรียน ร�องทุกข� เป5นหนังสือราชการ 

2. กรณีผู�ร�องเรียน ร�องทุกข� มิได�ร�องเรียนผ�านระบบอินเตอร�เน็ต สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
แม�จริม จะรายงานผลการดําเนินงานให�ผู�ร�องเรียน ร�องทุกข� เป5นหนังสือราชการ 
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2.16 แบบฟอร�มหนังสือร#องเรียน/ร#องทุกข�ท่ัวไป 

แบบฟอร�มหนังสือร#องเรียน/ร#องทุกข�ท่ัวไป 

       เขียนท่ี.............................................................  
       วันท่ี.........เดือน.......................... พ.ศ. ...........  

เรื่อง ...........................................................................................  
เรียน  สาธารณสุขอําเภอแม�จริม   
   ข�าพเจ�า (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................... อายุ...............ปr 
อยู�บ�านเลขท่ี............................................................. หมู�ท่ี................ตําบล............................................................. 
อําเภอ.................................................... จังหวัด…………………………………. โทรศัพท�............................................... 
ได�รับความเดือดร�อนเนื่องจาก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ดังนั้น ข�าพเจ�า (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................... จึงใคร�ขอ
ร�องเรียน/ร�องทุกข� มายังศูนย�รับเรื่องราวร�องเรียน/ร�องทุกข� สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม�จริม เพ่ือให�
ดําเนินการช�วยเหลือ และแก�ไขป=ญหา ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
พร�อมนี้ข�าพเจ�าได�แนบเอกสารหลักฐานต�างๆ มาด�วย คือ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ขอแสดงความนับถือ 

      (ลงชื่อ) .............................................................. ผู�ร�องทุกข�/ร�องเรียน  
    (...........................................................)  

              ตําแหน�ง.............................................................. (ถ�ามี) 
           หมายเลขโทรศัพท� .................................................... 


