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กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน  ส ำนักตรวจและประเมินผล 
ส ำนักตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข  
๑๕ กันยำยน ๒๕๕๙ 

สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม/ขอความอนุเคราะห์  
ส านักตรวจและประเมินผล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
(1 ตุลาคม 2558 –๑๕ กันยายน 2559) 

 

 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 41 
“ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค 
ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น
จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป....” และกระทรวงสาธารณสุข ให้ความส าคัญกับนโยบายการบริหารงาน
ภาครัฐ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
เสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ ไปยังส่วนราชการที่มีอยู่  และความคาดหวังของประชาชนที่มี
ต่อการด าเนินการตามภารกิจของส่วนราชการผู้ใช้อ านาจฝ่ายบริหาร เพ่ือคลี่คลายปัญหา และบรรเทาเยียวยา
ความเดือดร้อนของประชาชน ภาครัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนให้เป็นไปด้วยความ
เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 
2548 ข้อ 7 (4) (5)  ก าหนดให้การตรวจราชการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็นและ
ความต้องการของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน การแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในพ้ืนที่ และตามระเบียบดังกล่าวข้อ 12(4) ให้ผู้ตรวจราชการมีอ านาจหน้าที่ สอบข้อเท็จจริง 
สืบสวนหรือสดับรับฟังเหตุการณ์  เมื่อได้รับการร้องเรียนหรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการด าเนินงานกับ
หน่วยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ   

โดยส ำนักตรวจและประเมินผล ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอควำมเป็นธรรม 
ขอควำมอนุเครำะห์ และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขใน เขตสุขภำพที่ ๑ - ๑๒ โดยรับเรื่องร้องเรียนจำกทุกช่องทำง ผ่ำนศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ 
กระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งเป็นศูนย์กลำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนของกระทรวงสำธำรณสุข ส่งต่อให้ส ำนักตรวจ
และประเมินผล ซึ่งกลุ่มรับเรื่องร้องเรียน ส ำนักตรวจและประเมินผล เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรตรวจกรณี
พิเศษ เรื่องร้องเรียน ของส ำนักตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข  

ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน  ๓ ปีย้อนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ มีดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน ๓ ปีย้อนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๕9   

ล าดับ ปีงบประมาณ จ านวน (เรื่อง) 
1 2557 233 
2 2558 485 
3 2559 758 
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กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน  ส ำนักตรวจและประเมินผล 
ส ำนักตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข  
๑๕ กันยำยน ๒๕๕๙ 

 

แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบเรื่องร้องเรียน / ขอความเป็นธรรม ระหว่างปีงบประมาณ  2557 - 2559 

 
 

การด าเนินการเรื่องร้องเรียน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม 2558 - 
กันยายน 2559) ประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรมในประเด็นต่าง ๆ 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 758 เรื่อง ด าเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละเขตสุขภาพ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และรายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และวางแนวทางป้องกัน เพ่ือไม่ให้เกิดการร้องเรียนขึ้นอีก 
และรับทราบเป็นข้อมูลแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติ จ านวน 540 เรื่อง (ร้อยละ 71.24) ของจ านวนเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมด ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ,กลุ่มกฎหมาย
,กลุ่มบริหารงานบุคคล) จ านวน 99 เรื่อง (ร้อยละ 13.06) และมีเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในระหว่างด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพ จ านวน 119 เรื่อง (ร้อยละ 15.70) 

โดยมีผลการด าเนินการของเขตสุขภาพท่ี 1-12 ดังต่อไปนี้             

ตารางที่ ๒ จ านวนเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (๑ ตุลาคม 2558 - ๑๕ กันยายน 2559) 

              เขตสุขภาพ 
จ านวน 

(เรื่อง) 

ร้อยละ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ส่วนกลาง รวม 

๔๔ 

5.80 

๔๕ 

5.94 

๔๒ 

5.54 

๑๑๐ 

14.51 

๑๑๙ 

15.70 

๘๔ 

11.08 

๔๑ 

5.41 

๕๑ 

6.73 

๔๕ 

5.94 

๓๕ 

4.62 

๕๖ 

7.39 

๕๐ 

6.60 

๓๖ 

4.75 

๗๕๘ 

๑๐๐ 

หมายเหตุ เขตสุขภาพท่ี ๑๓ ไม่มีเรื่องร้องเรียน เนื่องจากสถานพยาบาลของเขตสุขภาพท่ี ๑๓  
             อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการแพทย์ และกรุงเทพมหานคร 
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กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน  ส ำนักตรวจและประเมินผล 
ส ำนักตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข  
๑๕ กันยำยน ๒๕๕๙ 

แผนภูมิที่ ๒ แสดงเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรม ของเขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๓ และส่วนกลาง 

   
พบว่า เขตสุขภาพที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม และขอความอนุเคราะห์ มากที่สุด  3 

ล าดับแรก คือ เขตสุขภาพที่ ๕ จ านวน ๑๑๙ เรื่อง (ร้อยละ  ๑๕.๗๐) รองลงมา คือ เขตสุขภาพที่ ๔ จ านวน 
๑๑๐ เรื่อง (ร้อยละ ๑๔.๕๑) และเขตบริการสุขภาพ ที่ ๖ จ านวน ๘๔ เรื่อง (ร้อยละ 1๑.๐๘) ของจ านวนเรื่อง
ร้องเรียนทั้งหมดตามล าดับ ส่วนเขตสุขภาพที่ได้รับเรื่องร้องเรียนน้อยที่สุด คือ เขตสุขภาพที่ 10 จ านวน ๓๕ เรื่อง 
(ร้อยละ ๔.๖๒) ของจ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

1. จ าแนกรายละเอียดของเรื่องร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม ได้ดังต่อไปนี้ 
 

1.1  ช่องทางของเรื่องร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม 

ตารางท่ี ๓ จ านวนช่องทางของการร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม  
 

ช่องทางของการร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม จ านวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
   1.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข,เลขานุการรัฐมนตรี ๗๖ 10.03 
   2.  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข,รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๑๘๑ 23.87 
   3.  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ๑๙ 2.50 
   4.  ส านักงานปลัด, ส านักเลขาธิการส านักนายกรัฐมนตรี ๒๖ 3.43 
   5.  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ๔๑๘ 55.15 
   6.  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ๑๒ 1.58 
   7. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค    
   8. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 6 0.80 
   9. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1 0.13 
   10. ส านักงาน ป.ป.ท. 1 0.13 
   11. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 0.13 
   12. กรมบัญชีกลาง 1 0.13 
   13. ส านักงาน ก.พ. 1 0.13 
   14. ส านักตรวจสอบภาคพิเศษ ๑ 0.13 
   15. กระทรวง/กรม อ่ืนๆ ๑๔ 1.85 

รวม ๗๕๘ ๑๐๐ 
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กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน  ส ำนักตรวจและประเมินผล 
ส ำนักตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข  
๑๕ กันยำยน ๒๕๕๙ 

 แผนภูมิที่ 3  แสดงช่องทางของการเรื่องร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม 
 

 
 

พบว่า ประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 
1111 มากที่สุด จ านวน ๔๑๘ เรื่อง (ร้อยละ ๕๕.๑๕) รองลงมาผ่านทางปลัดกระทรวงสาธารณสุข/รอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๑๘๑ เรื่อง (ร้อยละ ๒๓.๘๘) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน ๗๖ เรื่อง (ร้อยละ ๑๐.๐๓) ของจ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดตามล าดับ  

 

1.๒ ประเภทของหนังสือร้องเรียน 

ตารางท่ี ๔ จ านวนประเภทของหนังสือร้องเรียน 

ประเภทหนังสือ จ านวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
 1. หนังสือร้องเรียน 248 32.71 
 2. บัตรสนเท่ห์ 92 12.14 
 3. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 418 55.15 

รวม 758 100.00 

แผนภูมิที่ 4  แสดงประเภทของหนังสือร้องเรียน 
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กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน  ส ำนักตรวจและประเมินผล 
ส ำนักตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข  
๑๕ กันยำยน ๒๕๕๙ 

พบว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 มากที่สุด จ านวน ๔๑๘ เรื่อง 
(ร้อยละ ๕๕.๑๕) รองลงมาเป็นหนังสือร้องเรียนที่มีการระบุ ชื่อ ที่อยู่ชัดเจน จ านวน ๒๔๗ เรื่อง (ร้อยละ 32.59)
และบัตรสนเท่ห์ จ านวน ๙๒ เรื่อง (ร้อยละ ๑๒.๑4) ของจ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดตามล าดับ 

1.3 หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 

ตารางท่ี ๕ จ านวนหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 

หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน จ านวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 111 14.64 
 2. โรงพยาบาลศูนย์  152 20.05 
 3. โรงพยาบาลทั่วไป  229 30.21 
 4. โรงพยาบาลชุมชน 209 27.57 
 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 41 5.41 
 6. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 7 0.92 
 7. อ่ืน ๆ 9 1.19 

รวม 758 100.00 
 

แผนภูมิที่ 5 แสดงหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 
  

     
 

พบว่า หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด คือ โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน ๒๒๙ เรื่อง (ร้อยละ ๓๐.๒๑) 
รองลงมา คือ โรงพยาบาลชุมชน จ านวน ๒๐๙ เรื่อง (ร้อยละ ๒๗.๕8) และโรงพยาบาลศูนย์ จ านวน ๑๕๒ 
เรื่อง (ร้อยละ ๒๐.๐๕) ของจ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดตามล าดับ และหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนน้อยที่สุด คือ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน ๗ เรื่อง (ร้อยละ ๐.92) 
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กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน  ส ำนักตรวจและประเมินผล 
ส ำนักตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข  
๑๕ กันยำยน ๒๕๕๙ 

1.4 ประเด็นเรื่องร้องเรียน 

ตารางท่ี ๖ จ านวนประเด็นเรื่องร้อง/ร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรม 

ประเด็นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรม  จ านวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
 1. การบริหารจัดการ 52 6.86 
 2. คุณภาพการบริการ  347 45.78 
 3. ค่าตอบแทน 6 0.79 
 4. การทุจริตของเจ้าหน้าที่ 50 6.60 
 5. สวัสดิการของรัฐ 10 1.32 
 6. พฤติกรรมส่วนตัว 42 5.54 
 7. วินัยข้าราชการ 9 1.19 
 8. ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1 0.13 
 9. การบริหารงานบุคคล  (แต่งตั้ง, โยกย้าย, ประเมินผลงาน) 42 5.54 
 10. การคุ้มครองผู้บริโภค 7 0.92 
 11. การบริหารงานพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง, ล็อกสเปค) 49 6.46 
 12. ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 21 2.77 
 13. ข้อเสนอแนะ  107 14.12 
 14.  อ่ืน ๆ 15 1.98 

รวม 758 100.00 

 

แผนภูมิที่ 6 แสดงประเด็นเรื่องร้องเรียน 

 
          พบว่า มีการร้องเรียนด้านคุณภาพการบริการมากที่สุด จ านวน 347 เรื่อง (ร้อยละ 45.78) รองลงมา 
คือ ข้อเสนอแนะ จ านวน 107 เรื่อง (ร้อยละ 14.12) และการบริหารจัดการ จ านวน ๕2 เรื่อง (ร้อยละ 
6.86) ของจ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดตามล าดับ 
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กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน  ส ำนักตรวจและประเมินผล 
ส ำนักตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข  
๑๕ กันยำยน ๒๕๕๙ 

          โดยการร้องเรียนด้านคุณภาพการบริการ จ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 7 จ านวนประเด็นการร้องเรียน คุณภาพการให้บริการ 

ประเด็นการร้องเรียน คุณภาพการให้บริการ จ านวน (เรื่อง) ร้อยละ 
 1. ล่าช้า 53 15.27 
 2. พฤติกรรมบริการ 93 26.80 
 3. การให้บริการโดยรวม 174 50.14 
 4. รักษาพยาบาลผิดพลาด 27 7.78 

รวม 347 100.00 
      
แผนภูมิที ่7  แสดงประเด็นการร้องเรียน คุณภาพการให้บริการ 

 
 
           การร้องเรียนด้านคุณภาพการบริการ พบว่า ร้องเรียนการให้บริการโดยรวม (ปรับปรุงการให้บริการ,
ไม่ได้รับความสะดวก) จ านวน 174 เรื่อง (ร้อยละ 50.14) รองลงมา คือ พฤติกรรมบริการ จ านวน 93 เรื่อง 
(ร้อยละ 26.80) และการบริการล่าช้า จ านวน ๕3 เรื่อง (ร้อยละ 15.27) ของจ านวนเรื่องร้องเรียนคุณภาพ
การบริการตามล าดับ 

1.๕ บุคลากรที่ถูกร้องเรียน 

ตารางท่ี 8 จ านวนบุคลากรที่ถูกร้องเรียน 

บุคลากรที่ถูกร้องเรียน จ านวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
 1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 100 13.19 
 2. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ 74 9.76 
 3. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป 101 13.33 
 4. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน 77 10.16 
 5. สาธารณสุขอ าเภอ 6 0.79 
 6. แพทย์ 111 14.64 
 7. เภสัชกร/ทันตแพทย์ 4 0.53 
 8. พยาบาล 52 6.86 
 9. เจ้าหน้าที่ในสังกัดต่าง ๆ   
       -  เจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 12 1.58 
       -  เจ้าหน้าที่สังกัดโรงพยาบาลศูนย์ 42 5.54 
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กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน  ส ำนักตรวจและประเมินผล 
ส ำนักตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข  
๑๕ กันยำยน ๒๕๕๙ 

       -  เจ้าหน้าที่สังกัดโรงพยาบาลทั่วไป 65 8.58 
       -  เจ้าหน้าที่สังกัดโรงพยาบาลชุมชน 68 8.97 
       -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอ 2 0.26 
       -  เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย   
       -  เจ้าหน้าที่สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 36 4.75 
 10. อ่ืน ๆ  8 1.06 

รวม 758 100.00 
 

แผนภูมิที่ 8  แสดงบุคลากรที่ถูกร้องเรียน 
 

 
  
เนื่องจากประเด็นการร้องเรียนที่ได้รับมากที่สุด เป็นการให้บริการและพฤติกรรมการบริการ จึงพบว่า 

บุคลากรที่ถูกร้องเรียนมากท่ีสุด คือ แพทย์ จ านวน ๑๑๑ เรื่อง (ร้อยละ๑๔.๖๔) รองลงมาเป็นระบบการบริการ
ของหน่วยบริการ คือ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทั่วไป จ านวน ๑๐๑ เรื่อง (ร้อยละ ๑๓.๓๓) และนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด จ านวน ๑๐๐ เรื่อง (ร้อยละ ๑๓.๑๙) ของจ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดตามล าดับ 

  

 1.6 วิธีด าเนินการเรื่องร้องเรียน 

ตารางท่ี 9  จ านวนวิธีการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 

วิธีด าเนินการ จ านวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
 1. ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและรายงาน 316 41.69 
 2. ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 1 0.13 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 5 0.66 
 4. ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูล 297 39.18 
 5. ผู้บริหารทราบเป็นข้อมูล 56 7.39 
 6. ส่งหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ 83 10.95 

รวม 758 100.00 
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กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน  ส ำนักตรวจและประเมินผล 
ส ำนักตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข  
๑๕ กันยำยน ๒๕๕๙ 

แผนภูมิที่ 9   แสดงวิธีด าเนินการเรื่องร้องเรียน 

 
 

เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ส านักตรวจและ 
ประเมินผล ด าเนินการตามขั้นตอนและเสนอความเห็นเพ่ือให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง พิจารณาสั่งการ ส่งเรื่องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง จ านวน 316 เรื่อง (ร้อยละ 
41.69) รองลงมาคือ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการ จ านวน   
297 เรื่อง (ร้อยละ 39.18) และส่งให้หน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที ่(กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ,กลุ่มกฎหมาย ,กลุ่มบริหารงานบุคคล,กรมต่าง ๆ) จ านวน 83 เรื่อง 
(ร้อยละ 10.95) ของจ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดตามล าดับ 

 

1.7 ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 

ตารางท่ี 10  แสดงจ านวนผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 

ผลการด าเนินการ จ านวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
    1.  มีมูลให้ปรับปรุงแก้ไข / ยุติเรื่อง 88 11.61 
    2.  ไม่มีมูล / ยุติเรื่อง 119 15.70 
    3.  รับทราบเป็นข้อมูลปรับปรุง 333 43.93 
    4.  เรื่องอยู่ระหว่างด าเนินการ 119 15.70 
    5.  แจ้งกรม / กอง / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 99 13.06 

รวม 758 100.00 
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กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน  ส ำนักตรวจและประเมินผล 
ส ำนักตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข  
๑๕ กันยำยน ๒๕๕๙ 

แผนภูมิที่ 10   แสดงผลการด าเนินการ 

 
 

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรม และขอความอนุเคราะห์ ที่ได้รับการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และรับทราบเป็นข้อมูล มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน และสามารถด าเนินการจนได้ข้อยุติ จ านวน 
540 เรื่อง (ร้อยละ 71.24)  ส่งให้ กรม กอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กลุ่มกฎหมาย กลุ่มบริหารงานบุคคล ) จ านวน 99 เรื่อง (ร้อยละ 
13.06) สิ้นสุดการด าเนินการของ กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน ส านักตรวจและประเมินผล และอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง จ านวน 119 เรื่อง (ร้อยละ 15.70)  

2. สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ พบว่าจ านวนเรื่องร้องเรียนเพ่ิมขึ้นจาก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ อาจเนื่องมาจากมีช่องทางการร้องเรียนหลายช่องทาง ประชาชนและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข รับรู้ และร้องเรียนไปตามช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข เน้น
การบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ ด าเนินการคัดกรองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการโดยตรง 
เรื่องร้องเรียนส่วนมากเป็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเขตสุขภาพ ที่ ๑ - ๑๒ จากข้อมูลผลการด าเนินการ 
พบว่า ประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ส่งเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 
มากที่สุด จ านวน ๔๑๘ เรื่อง (ร้อยละ ๕๕.๒๘) รองลงมา คือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๑๘๑ เรื่อง  
(ร้อยละ ๒๓.๘๗) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๗๖ เรื่อง (ร้อยละ ๑๐.๐๓) และช่องทาง
การร้องเรียนเพ่ิมขึ้นอีก คือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้รับจ านวน ๑๒ เรื่อง 
(ร้อยละ ๑.๕๘) ส่วนหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด คือ โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน ๒๒๙เรื่อง (ร้อยละ 
๓๐.๒๑) รองลงมาคือ โรงพยาบาลชุมชน จ านวน ๒๐๙ เรื่อง (ร้อยละ ๒๗.๕๘) เนื่องจากเป็นหน่วยให้บริการ
ประชาชนโดยตรง  
 
 
 
 
 



11 
 

กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน  ส ำนักตรวจและประเมินผล 
ส ำนักตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข  
๑๕ กันยำยน ๒๕๕๙ 

ส าหรับบุคลากรที่ถูกร้องเรียนมากท่ีสุด คือ แพทย์ จ านวน ๑๑๑ เรื่อง (ร้อยละ ๑๔.๔๖)รองลงมา คือ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน จ านวน ๑๐๑ เรื่อง (ร้อยละ ๑๓.๓๓) ส่วนมากร้องเรียนเกี่ยวกับระบบการ
ให้บริการ พฤติกรรมการบริการ และการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของผู้ให้บริการที่ต้องรับผิดชอบ
ชีวิต ความเจ็บป่วยของประชาชนถือว่าเป็นภาระที่หนักมาก จากภาระงานที่เพ่ิมขึ้น ค่าตอบแทนที่ไม่สอดคล้อง
กับปริมาณงาน จนส่งผลไปสู่ความขัดแย้งกับผู้รับบริการ และขัดแย้งต่อนโยบายรัฐ ซึ่งเป็นผลให้การปฏิบัติงาน
ในหน่วยบริการบางแห่งด้อยประสิทธิภาพ เกิดวิกฤติของความสัมพันธ์กับผู้รับบริการท าให้ขาดขวัญและ
ก าลังใจ และความคาดหวังของผู้รับบริการมีเพ่ิมมากขึ้น จากการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
ประชาชนไม่พึงพอใจในการรับบริการ 

ประเด็นที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดคือ คุณภาพการให้บริการ จ านวน 347 เรื่อง (ร้อยละ45.78) ส่วน
ใหญ่เป็นกรณี ไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลที่ดี พูดจาไม่สุภาพ พฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่เต็มใจให้บริการ และ
ระบบการให้บริการของโรงพยาบาลที่ล่าช้า  จากการศึกษาพบว่า จ านวนผู้มารับบริการมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
จ านวนเจ้าหน้าที่ไมเ่พียงพอต่อการให้บริการ ท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจ ศักยภาพของบุคลากรยังมีข้อจ ากัดใน
การจดัการกับปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความซับซ้อนมากขึ้น รองลงมา คือ ข้อเสนอแนะ จ านวน 112 
(ร้อยละ 14.78) เป็นข้อเสนอแนะจากผู้มารับบริการ เสนอให้ปรับปรุงระบบการให้บริการ ขอให้เพ่ิมบุคลากรทาง
การแพทย์  ปรับปรุงสถานที่ และที่จอดรถไม่เพียงพอ รองลงมา การบริหารจัดการ จ านวน 51 เรื่อง (ร้อยละ 6.73) 
พบว่าร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการบุคลากร การบริหารงานของหน่วยบริการ  

ผลการด าเนินการ พบว่า ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงปฏิบัติราชการ
แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเป็น
ข้อมูลเพื่อพิจารณาในการปรับปรุง แก้ไขปัญหา แนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าชับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ให้ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและให้
ความช่วยเหลือตามความประสงค์ของผู้ร้อง เรื่องร้องเรียนบางกรณีได้รับการด าเนินการบางส่วน เนื่องจาก
หน่วยงานเจ้าของเรื่องด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่  และต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ
เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ และยังหาข้อยุติไม่ได้ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมโดยเร็ว จึงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเร่งรัด ติดตามผลการ
ด าเนินการให้ได้ข้อยุติ แจ้งให้ผู้ร้อง และหน่วยงานที่แจ้งเรื่องร้องเรียนทราบ 

ส่วนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ หรือเป็นกรณีที่หน่วยงานอ่ืน
ด าเนินการอยู่แล้ว แต่เพ่ือช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ และให้ประชาชนได้รับความ
เป็นธรรมโดยเร็ว จึงส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ (กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กลุ่มกฎหมาย กลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน 99 เรื่อง 
(ร้อยละ 13.06) เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 119 เรื่อง (ร้อยละ 15.70)   

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน  ส ำนักตรวจและประเมินผล 
ส ำนักตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข  
๑๕ กันยำยน ๒๕๕๙ 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
    ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ มีดังต่อไปนี้ 

4.1  การคัดกรองประเด็นการร้องเรียน มีความซับซ้อน และต้องพิจารณาอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่น 
กรณี บัตรสนเท่ห์ และการร้องเรียนข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ เป็นอ านาจการบริหารส่วน
ภูมิภาคของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนการร้องเรียนเกี่ยวกับวินัย ข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ ส่งให้กลุ่ม
เสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  

4.2  ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องร้องเรียนบางกรณีที่ไม่ได้อยู่ใน
อ านาจผู้ตรวจราชการกระทรวง ท าให้ต้องส่งเรื่องคืนเพ่ือด าเนินการส่ งให้หน่วยงานที่มีอ านาจ
ด าเนินการ ท าให้เกิดการล่าช้า และบางกรณีส่งเรื่องให้ล่าช้าท าให้การด าเนินการล่าช้าไปด้วย ซึ่งมีผล
ทางด้านกฎหมายตามมา 

4.3  การแก้ไขปัญหาการร้องเรียน ในแต่ละเขตสุขภาพแตกต่างกันและบางเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงานภายในจังหวัด เช่น ศูนย์สันติวิธี  กลุ่ม
ประกันสุขภาพฯ คณะกรรมการไกล่เกลี่ย และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในจังหวัดมีไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงานที่เข้า ท าให้รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้า  

4.4  ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ (จังหวัด) ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียน พบว่า เรื่องร้องเรียนบางกรณีใช้ระยะเวลานานในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
บางจังหวัดไม่รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ท าให้ต้องติดตามความคืบหน้าไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่จะน ามาประกอบการวินิจฉัย จึงท าให้เกิดการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนนั้น ๆ มีความล่าช้า 

4.5  การปรับเปลี่ยนเขตสุขภาพของผู้บริหาร ท าให้เกิดช่วงเวลาในการวินิจฉัยเรื่องการรับ-ส่งมอบงาน 
     ท าให้มีความล่าช้า ไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมายได้   
4.6  บุคลากรที่รับผิดชอบปรับเปลี่ยนบ่อย บุคลากรใหม่ยังขาดทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลการคัดกรอง

เรื่องร้องเรียน และหากเสนอความเห็นต่อผู้บริหารผิดพลาด อาจท าให้การด าเนินงานล่าช้า 
4.7  ขาดการบูรณาการระบบข้อมูลในการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ระหว่างส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
4.8  การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันท าให้เกิดความล่าช้า และซ้ าซ้อนในบางกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน  ส ำนักตรวจและประเมินผล 
ส ำนักตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข  
๑๕ กันยำยน ๒๕๕๙ 

5. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

   5.1 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี แจ้งให้หน่วยงานในก ากับทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือ
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0105.06/ว 6617 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เรื่อง ข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีกรณีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน ดังนี้  

1) เรื่องร้องเรียนที่แก้ไขได้ ขอให้แก้ไขทันที /แจ้งผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง 
2) เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ขอให้รายงานผลความคืบหน้า อย่างต่อเนื่องและใน

ระยะเวลาที่เหมาะสม 
3) เรื่องร้องทุกข์ที่มีการร้องทุกข์ซ้ าเข้ามาอีก โดยไม่ได้รับทราบการแก้ไขระดับพ้ืนที่ ผู้ว่า

ราชการจังหวัด หน่วยงานทุกกระทรวงในพ้ืนที่จะต้องมีผู้รับผิดชอบ 
4) เรื่องร้องทุกข์บางเรื่องต้องชี้แจงท าความเข้าใจ/บางเรื่องต้องแก้ไขด้วยกฎหมาย ขอให้ทุก

คนอยู่ในความสงบ 
5.2  เพ่ือให้ยุติเรื่องโดยเร็ว และป้องกันการร้องเรียนสู่ช่องทางอ่ืน เมื่อเกิดกรณีร้องเรียนแล้ว

หน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้องควรรีบด าเนินการไกล่เกลี่ยเพ่ือเยียวยา ลดความรุนแรงของการ
ร้องเรียน และเร่งรัดทบทวน ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทันเวลา เพ่ือยุติเรื่อง 

5.3  ควรมีนโยบายการพัฒนาระบบบริการ เรื่อง service mind ลดขั้นตอนให้บริการรวดเร็วยิ่งขึ้น  
รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อผู้รับบริการโดยเฉพาะทีด่่านหน้าของ 
โรงพยาบาล 

5.4 เขตสุขภาพควรมีการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง กรณีข้อร้องเรียนที่เกิดบ่อย เพ่ือป้องกันการเกิดซ้ า  
5.5 พัฒนาบุคลากรด้าน วินัย คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบการเงินการคลงัและพัสดุของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
5.6  พัฒนาระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น (Better Service) ลดระยะเวลารอคอยของผู้มารับบริการ 

จัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ ผู ้ส ูงอายุ/ผู ้พิการ  ได้ร ับการ ฟื้นฟูสภาพใ น  
โรงพยาบาลทุกแห่ง และผู้มารับบริการได้รับยาในมาตรฐานเดียวกัน    

5.7  ผลักดันนโยบายทีมหมอครอบครัว ให้มีความต่อเนื่องและชัดเจน เพ่ือดูแลผู้ป่วยและครอบครัว 
       ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสมรรถภาพ ในผู้ป่วย 3 กลุ่ม 
5.8  สร้างขวัญก าลังใจ โดยปรับระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม จัดสรรต าแหน่งให้เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่   

                    บริการ มีมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบ 
5.9  พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย  เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อ

สุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้คนไทยทุกภาคส่วน มีโอกาสได้ ร่วมคิด ร่วมน า ร่วมท า และ
ร่วมรับผิดชอบด้วย เป็นการอภิบาลแบบเครือข่าย เอ้ืออ านวยระบบสุขภาพแห่งชาติ เชื่อม
ประสานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน  

5.10 สร้างระบบธรรมาภิบาล และกลไกการป้องกัน ต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน 
5.11  เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุข เพ่ือ 

 ประสิทธิผลที่ดีต่อสุขภาวะของประชาชน  
5.12 เสนอให้เขตสุขภาพหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนทั้งระยะสั้น และระยะยาวแบบ 

  บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 



14 
 

กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน  ส ำนักตรวจและประเมินผล 
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5.13  จัดเวทีชี้แจงแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน    
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือให้ด าเนินการบริหารจัดการเป็นระบบและ  
   เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  
   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

5.14  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โดยใช้ระบบสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล 
สามารถวิเคราะห์ และน าเสนอผู้บริหาร เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินงานในแต่ละเขต
สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



15 
 

กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน  ส ำนักตรวจและประเมินผล 
ส ำนักตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข  
๑๕ กันยำยน ๒๕๕๙ 

 
ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 

จ าแนกจ านวนเรื่องร้องเรียนตามเขตสุขภาพที่ 1 -13 และส่วนกลางได้ดังต่อไปนี้ 
 

        

เขต
สุขภาพที่ 

จ านวนเรื่องร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
 

เรื่องเข้า
ใหม่ 

รายงาน
การ

ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

ผู้ร้อง
ติดตาม

ผล 
เรื่องซ้ า 

 1 44 32 1 2 79 3.91 
 

2 45 28 5 6 84 4.15 
 

3 42 33 2 5 82 3.29 
 

4 110 69 
 

6 185 8.76 
 

5 119 57 1 13 190 6.81 
 

6 84 48 1 4 137 6.03 
 

7 41 29 
 

10 80 3.91 
 

8 51 42 2 7 102 4.54 
 

9 45 28 
 

3 76 3.29 
 

10 35 25 
 

1 61 2.74 
 

11 56 28 
 

6 90 4.38 
 

12 50 23 
 

3 76 3.21 
 

ส่วนกลาง 36 
   

36 2.11 
 

รวม 758 442 12 66 1,278 100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


