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คาํนาํ 

 

  แนวทางปฏิบัติงานรับเร่ืองรองเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

(สช.) ฉบับนี้ เปนฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ ที่จัดทำขึ้น ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ และบริบทของ

องคกร เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนมาตรฐานในการดําเนินการเรื่องรองเรียนใหไดขอยุติอยางรวดเร็ว

และมีประสทิธิภาพ  ตอบสนองความตองการของผูรอง และความคาดหวงัของผูรับบริการ   

สช. หวังเปนอยางย่ิงวาแนวทางการปฏิบัตงิานรับเร่ืองรองเรียนฉบับนี ้ จะเปนประโยชนในการ 

ดําเนินการเร่ืองรองเรียนของเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบหรือเกี่ยวของ และพัฒนาระบบการจัดการเรือ่งรองเรียน

ของ สช. ใหเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ ตอไป  

 

 

          

สาํนกังานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ(สช.) 

เมษายน ๒๕๖๔ 



๒ 

 

สารบัญ 

 

 หนา 

คํานํา  

สารบัญ  

ความเปนมาและความสำคัญ ๓ 

วัตถุประสงค ๓ 

ขอบเขต ๔ 

ความหมายของเรื่องรองเรียน ๔ 

ลกัษณะของเร่ืองรองเรียน ๔ 

กฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวของ ๕ 

คำจำกัดความ ๗ 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน ๙ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑๐ 

การรับและตรวจสอบเรื่องรองเรียนจากชองทางตาง ๆ ๑๐ 

การบันทึกเรื่องรองเรียน ๑๐ 

การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขเรื่องรองเรยีนและการแจงกลับผูรองเรียน ๑๐ 

ติดตามการแกไขเรื่องรองเรยีน ๑๑ 

การรายงานผลการจัดการเร่ืองรองเรยีนของหนวยงาน ๑๑ 

มาตรฐานงาน ๑๑ 

แบบฟอรมบันทึกเรื่องรองเรียน ๑๒ 

แบบฟอรมบันทึกสรุปผลการจัดการเรื่องรองเรียน ๑๓ 
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  แนวทางการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรยีน   

 

๑. ความเปนมาและความสำคัญ 

การรองเรียนของประชาชน ถือเปนเสียงสะทอนใหหนวยงานตาง ๆ ของรัฐทราบวา การ 

บรหิารการทำงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใด  ซึ่งหนวยงานของรัฐได

ตระหนักและใหความสำคัญกับการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนของประชาชน โดยออกแบบใหมีกิจกรรม 

หรือกลไกบางประการเพื่อดำเนินการ ไดแก การรับฟงความคิดเห็น  การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี

สวนรวม และการตรวจสอบการทำงานของหนวยงานของรัฐดวยหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 

ประกอบกับนโยบายรัฐบาลปจจุบันไดใหความสำคัญกับการใหบริการประชาชนใหเปนไปอยางรวดเร็ว 

ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ปลอดการทุจริต และใหมีการจัดชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข รวมถึง

ไดส่ังการใหทุกหนวยงานเรงดำเนินการแกไขปญหาการรองเรียนดังกลาว 

  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) เปนหนวยงานรัฐในกำกับนายกรัฐมนตรี

ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อทำหนาที่เปนหนวยเลขานุการของ

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) และมีเปาหมาย คือ สานพลังปญญา สรางสรรคนโยบาย

สาธารณะ สนับสนุนใหทุกภาคสวนรวมกันพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในแนวทางประชาธิปไตย

แบบมีสวนรวม  ซึ่งกระบวนการทำงานของ สช. ที่ตองเกี่ยวของกับบุคคล  หนวยงาน  องคกร และภาคี

เครือขายจำนวนมากและหลากหลาย ประกอบกับสถานการณและปจจัยทางสังคมตางๆ อาทิ การ

สื่อสาร การเมือง สุขภาพ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  อาจทำใหเกิดการรับรูขอมูลขาวสารของ

ประชาชนไมทั่วถึง เกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน นำไปสูการรองเรียนได   ดังน้ัน ใหการดำเนินงานการ

รับเรื่องรองเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สช. จึงไดจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน 

ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ขึ้น  
 

๒. วัตถุประสงค  

  ๒.๑ เพื่อใหการดําเนินงานจัดการเร่ืองรองเรียนของ สช. มี ขั้นตอน/กระบวนการ    

และแนวทางการปฏิบัตงิานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

   ๒.๒ เพ่ือใหมั่นใจวา สช. ไดมกีารปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการจัดการเรือ่งรองเรียนท่ี

กําหนดไวอยางสม่ำเสมอ อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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๓. ขอบเขต 

แนวทางการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียนฉบับนี้ไดรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนตอการ 

จัดการเรื่องรองเรียน ประกอบดวย แนวคิดเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  คำจำกัดความ  แผนผังกระบวนการ

ขั้นตอน  รวมถึงเอกสาร/แบบฟอรมตางๆ ที่เก่ียวของกับการดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียน  
 

๔. ความหมายของเรื่องรองเรียน 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดใหความหมายของการรองเรียน ไววา  

๑) รองเรียน หมายถึง เสนอเรื่องราว 

๒) รองทุกข หมายถึง บอกความทุกขเพื่อขอใหชวย 

ศูนยดำรงธรรม  กระทรวงมหาดไทย (คูมือการดำเนินการแกไขปญหาการรองทุกข/รองเรียน,  

๒๕๕๔) ไดแบงการพิจารณาความหมายของคำวา “เรื่องราวรองทุกข/รองเรียน” ไว ๒ ประการ คือ  

๑) เรื่องรองทุกข รองเรียน ขาราชการ หมายถึง เรื่องราวที่ขาราชการเปนผูถูก 

รองเรียน เนื่องจากปฏิบัติหนาที่หรือปฏิบัติตนไมเหมาะสม 

๒) เรื่องรองทุกข รองเรียน ของประชาชน หมายถึง เรื่องราวที่ผูรองเรียนประสงคให 

ไดรบัการปลดเปลื้องความทุกขที่ตนไดรับ หรือเปนเรื่องที่ผูรองเรียนหรือผูอ่ืนหรือสาธารณชนไดรับความ

เสียหายและยังรวมถึงขอขัดแยงระหวางประชาชนกับประชาชนอีกดวย 

  สรุป การรองเรียน หมายถึง การที่ประชาชนบอกเลาเรื่องราวตอหนวยงาน เพื่อขอให

ดำเนินการแกไขปญหา ความชวยเหลือ หรือตรวจสอบขอเท็จจริง อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่

ของหนวยงาน การไดรับความเดือดรอน หรือความไมเปนธรรม 
 

๕. ลักษณะของเรื่องรองเรียน  

๕.๑ ศูนยดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย  (คูมือการดำเนินการแกไขปญหาการรองทุกข/ 

รองเรียน, ๒๕๕๔, หนา ๓-๔) ไดจำแนกลักษณะของเรื่องรองเรียน ใน ๓ ลักษณะ คือ  

๑) เรื่องรองเรียนที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทห  ตามมติคณะรัฐมนตรี เปนกรณกีาร 

รองเรยีนกลาวโทษที่ขาดขอมูลหลักฐาน ศูนยดำรงธรรมจะระงับเร่ืองทั้งหมด  แตถาเปนการรองเรียนใน

ประเด็นที่เกี่ยวของกับสวนรวม จะสงหนวยงานที่เก่ียวของรับทราบไวเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

ตอไป ซึ่งจะทำใหกรณีนี้สามารถยุติเรื่องไดทันที        

๒) เรื่องรองเรียนทั่วไป ศูนยดำรงธรรมจะดำเนินการจัดสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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รับไปดำเนินการ โดยจะพิจารณาสงตามความเหมาะสมของแตละเร่ืองและจะตอบใหผูรองเรียนทราบไว

ชั้นหนึ่งกอน ซึ่งเมื่อหนวยงานที่เก่ียวของดำเนินการแลว จะแจงศูนยดำรงธรรมและผูรองเรียนทราบ หรือ

บางกรณีปญหาหนวยงานที่เกี่ยวของจะแจงใหผูรองเรียนทราบโดยตรง ซึ่งระยะเวลาดำเนินการพิจารณา

ของหนวยงานที่เก่ียวของจะชาหรือเร็วขึ้นกับขั้นตอนการใหการชวยเหลือของแตละกรณีปญหา ในกรณี

เปนเรื่องรองเรียนทั่วไป หากหนวยงานที่เกี่ยวของไมแจงผลใหทราบภายในระยะที่กำหนด ศูนยดำรงธรรม

จะมีหนังสือเตือนขอทราบผลไปอีกครั้ง  

 ๓) เรื่องรองเรียนสำคัญ เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับประชาชนสวนรวม หรือเปนเรื่องที่

เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน เปนประเด็นขอรองเรียนทางกฎหมายหรือเปนเรื่องรองเรียนที่มีขอเท็จจริง

และรายละเอียดตามคำรองยังไมชัดแจงหรือไมแนนอน หรือบางกรณีศูนยดำรงธรรมอาจตองใหเจาหนาที่

เดินทางไปตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่กองสงใหหนวยงานที่เก่ียวของไปดำเนินการตอไป โดยแจงใหผู

รองเรียนทราบไวช้ันหนึ่งกอน เมื่อหนวยงานไดรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเขามาแลว จึงจะแจงให

ผูรองเรียนทราบตอไป หรือหากหนวยงานที่เก่ียวของยังไมรายงานผลใหทราบภายในระยะที่กำหนด ศูนย

ดำรงธรรมจะแจงเตือนตามระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  
 

 ๕.๒ จากการรวบรวมและศึกษาขอมูล   สช. จึงไดมีการจำแนกลักษณะเรื่องรองเรียน ดังนี้ 

     ๑) รองเรียนหนวยงาน เกี่ยวกับคุณภาพ กระบวนการทำงาน และการใหบริการ  

    ๒) รองเรียนเจาหนาที่ เชน การปฏิบัติหนาที่ หรือปฏิบัติตนไมเหมาะสม  การใหขอมูล

ขาวสารที่ไมครบถวน ถูกตอง เปนตน 

    ๓) รองเรียนการบริหารจัดการที่ไมโปรงใส เชน ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง  การเบิกจาย

และใชจายงบประมาณ เปนตน 

    ๔) รองเรียนอื่น ๆ รวมทั้ง ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ คำชมเชย สอบถาม หรือรองขอ

ขอมูลเอกสารตางๆ  
 

๖. กฎหมาย/ระเบียบที่เกีย่วของ  

  ๖.๑ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

มาตรา ๑๕ ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ หนวยงาน 

ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิใหเปดเผยก็ได โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของ

หนวยงานของรัฐประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน 

๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ 
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ระหวางประเทศ และความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

๒) การเปดเผยจะทำใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสำเร็จ 

ตามวัตถุประสงคไดไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ 

หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 

๓) ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหนวยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่อง 

ใด แตทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นำมาใชในการทำ

ความเห็นหรือคำแนะนำภายในดังกลาว 

๔) การเปดเผยจะกอใหเกดิอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 

๕) รายงานการแพทย หรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรกุล้ำ 

สทิธิสวนบุคคลโดยไมสมควร 

๖) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่ 

มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนำไปเปดเผยตอผูอ่ืน 

๗) กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา 

คำสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกำหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได แตตองระบุไว 

ดวยวาที่เปดเผยไมไดเพราะเปนขอมูลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคำส่ัง

เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการเปนดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลำดับสายการบังคับ

บัญชา แตผูขออาจอุทธรณตตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดตามที่กำหนดใน

พระราชบัญญัต ิ

  มาตรา ๒๔ หนวยงานของรัฐจะเปด เผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่ อยู ในความ

ควบคุมดูแลของตนตอหนวยงานของรัฐแหงอื่นหรือผูอื่นโดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของ

เจาของขอมูลทีใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิไดเวนแตเปนการเปดเผย ดังตอไปนี้ 

๑) ตอเจาหนาที่ของรฐัในหนวยงานของตนเพื่อการนำไปใชตามอำนาจหนาที่ของ 

หนวยงานของรัฐแหงน้ัน 

๒) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของกาจัดใหมีระบบขอมูลขาวสาร 

สวนบุคคลนั้น 

๓) ตอหนวยงานของรฐัที่ทำงานดานการวางแผนหรือการสถิติหรือสำมะโนตาง ๆ ซึ่ง 

มีหนาที่ตองรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอ่ืน 
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๔) เปนการใหเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยโดยไมระบุช่ือหรือสวนที่ทำใหรูวาเปน 

ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 

๕) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศลิปากร หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา  

๒๖ วรรคหนึ่ง เพ่ือการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา 

๖) ตอเจาหนาที่ของรฐัเพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย การ 

สบืสวน การสอบสวน หรือการฟองคดี ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม 

๗) เปนการใหซึ่งจำเปนเพ่ือการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของ 

บุคคล 

๘) ตอศาลและเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรอืบุคคลที่มีอำนาจตาม 

กฎหมายที่จะขอขอเท็จจริงดังกลาว 

๙) กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา 

๖.๒ ระเบียบ วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

  การพิจารณาในการกำหนดช้ันความลับและคุมครองบุคคลที่เก่ียวของนั้น จะตองปฏิบัติ

ตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการสงเรื่องใหหนวยงาน

พิจารณานั้น ผูใหขอมูล ผูรองเรียน และผูถูกรอง อาจจะไดรับความเดือดรอน เชน เรื่องรองเรียน

กลาวโทษ ในเบ้ืองตนใหถือวาเปนความลับทางราชการ การแจงเบาะแสผูมีอิทธิพล ตองปกปดชื่อและที่

อยูผูรองเรียน หากไมปกปดชื่อ ที่อยู ผูรองเรียนจะตองแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและใหความ

คุมครองแกผูรองเรียนดวย 

- กรณีมีการระบุชื่อผูถูกรอง จะตองคุมครองทั้งฝายผูรองเรียนและผูถูกรอง เนื่องจาก 

เรื่องยังไมไดผานกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริงและอาจเปนการกลั่นแกลงกลาวหาใหไดรับความ

เดอืนรอนและเสียหายได 

   - เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 

   - กรณีผูรองเรียนระบุในคำรองขอใหปกปดหรอืไมประสงคใหเปดเผยชื่อผูรองเรียน  

หนวยงานตองไมเปดชื่อผูรองเรียนเนื่องจากผูรองเรียนอาจจะไดรับความเดือดรอนตามเหตุแหงการ

รองเรียนนั้น ๆ 
 

๗. คําจํากัดความ 

 ผูรับบริการ หมายถึง ผูที่มารับบริการจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและ
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ประชาชนทั่วไป 

 ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง

และทางออม จากการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

 การจัดการเร่ืองรองเรยีน มีความหมายครอบคลมุถึง การจัดการเรื่องรองเรยีน 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล 

 ผูรองเรียน หมายถึง ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดเสียที่ติดตอถึงสาํนักงานคณะกรรมการ

สขุภาพแหงชาติ ผานชองทางตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การ

ใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล 

  ชองทางการรบัขอรองเรียน หมายถึง ชองทางตาง ๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน 

เชน ติดตอดวยตนเองทางโทรศัพท/ สายตรงบริหาร/เว็บไซต/กลองแสดงความคิดเห็น เปนตน 

  เจาหนาที ่หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการเรื่องรองเรียนของหนวยงาน 
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๘.  แผนผังกระบวนการจดัการเรื่องรองเรียน 
 

ผูรองเรยีนสงเรื่องรองเรียน 
 

 

ผูรองเรยีนสามารถรองเรียนผาน ๔ ชองทาง ดังนี้ 

• ชองทางที่ ๑ แจงโดยตรงไดที่เจาหนาที่ 

๑) นางสาวทิพิชา โปษยานนท ผูอํานวยการสาํนักวิชาการและนวัตกรรม (สวน.)  

                                                         โทร ๐๒-๘๓๒-๙๐๗๓ 

             ๒)   นางสาวกนกวรรณ รับพรดี ตําแหนงผูชํานาญการ เบอรโทรศัพท ๐๒-๘๓๒-๙๐๗๕ 

• ชองทางที ่๒ แจงเปนหนังสือตอบรับโดยสงทางไปรษณีย 

   สงถึง ผูอํานวยการศนูยขอมูลขาวสาร  (ศข.)  

           สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแหงชาต ิ  

          เลขท่ี ๘๘/๓๙ หมูท่ี ๔ ซ.ติวานนท ๑๔  ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ  

         อ.เมือง จ.นนทบุร ี๑๑๐๐๐ 

• ชองทางที่ ๓ แจงผานทางเว็บไซต www.nationalhealth.or.th 

 

                                                          พิจารณาเรื่องรองเรียน    

        
 

                                                                                    

 

กรณีรับเรื่องรองเรียน                                   กรณีไ

 

    - แจงผลใหผูรองเรียนทราบปนลาย

ลักษณอักษร ภายใน ๓๐ วัน นบัจาก

วันที่รับเร่ืองรองเรียน 

    - พิจารณาเรื่องรองเรียน 

    - แจงผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนให

ผูรองเรยีนทราบ (ทางวาจา/ลาย

ลักษณอักษร (แลวแตกรณ)ี 

    - รายงานเรือ่งรองเรียนไปยังเลขาธิการ  

        คสช. หรือ คณะกรรมการบรหิาร สช. 

       เพ่ือพิจารณาแลวแตกรณี 

 

 

        กรณีไมรับเรื่องรองเรียน 

 

                  แจงผลใหผูรองเรียนทราบ  

                  (ทางวาจา/ลายลักษณอักษร  

                  (แลวแตกรณี)) ภายใน ๓๐ วัน     

                     นบัจากวันที่มีมติไมรับเรื่องรองเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณาเรือ่งรองเรียนเปนเรือ่งปกปด 

และหามเปดเผยขอมูลรายละเอียดใหผูไมม ี

สวนเกี่ยวของทราบ 
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๙. ขั้นตอนการปฏบัิติงาน การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการ

เรือ่งรองเรยีนของหนวยงาน 

๙.๑ จัดตั้งหนวย/จุดรับเรื่องรองเรียนของหนวยงาน (โครงสรางและการแบงสวนงาน) 

  ๙.๒ จัดทําคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการ 

๙.๓ แจงผูรับผิดชอบตามคาํสั่งสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เพือ่สะดวกในการ 

ดําเนินงานและติดตอประสานงาน 
 

๑๐. การรับและตรวจสอบเร่ืองรองเรียนจากชองทางตาง ๆ  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอ 

รองเรียนที่เขามายังหนวยงานจากชองทาง ๆ   โดยมขีอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี ้
 

 

ชองทาง 

ความถ่ีในการ

ตรวจสอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ

รับขอรองเรียน เพ่ือ

ประสานหาทางแกไข 

หมายเหต ุ

๑. รองเรียนโดยตรงหรือ ผาน 

ทางโทรศัพท 

ทกุครัง้ทีม่ีผูรองเรียน ภายใน ๕ วันทําการ  

๒. รองเรยีนทางไปรษณีย ทุกวัน ภายใน ๕ วันทําการ  

๓. รองเรียนผานเว็บไซต ทุกวัน ภายใน ๕ วันทําการ  

๔. รองเรยีนผานกลองแสดง

ความคิดเห็น 

ทกุวัน ภายใน ๕ วันทําการ  

 

๑๑. การบันทึกเรื่องรองเรียน 

๑๑.๑ กรอกแบบฟอรมบันทกึเรือ่งรองเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ– สกุล ผูรองเรียน ที่อยู  

หมายเลขโทรศัพทติดตอกลับ  เรื่องทีร่องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ เปนตน 

 ๑๑.๒ ทกุชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกเรื่องรองเรียนลงบนสมุดบันทึกเรื่องรองเรียน 
 

๑๒. การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขเรือ่งรองเรยีนและการแจงกลบัผูรองเรียน 

๑๒.๑ กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานศูนยขอมูลขาวสารฯ   หรือหนวยงานผูครอบครอง

เอกสาร เจาหนาที่ที่เก่ียวของ เพื่อใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 

   ๑๒.๒ กรณีรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ผลการจัดซื้อจัดจาง คณุภาพการใหบรกิาร 

ของหนวยงาน ใหจัดทําบันทกึตามแบบฟอรมเสนอไปยังผูที่ไดรับมอบหมายรับเรื่องรองเรยีนเบื้องตน 
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เพ่ือเขาสูกระบวนการพิจารณาตอไป 

๑๒.๓  กรณีเรือ่งรองเรียนท่ีไมอยูในอํานาจความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ ใหดําเนินการประสาน แจงหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง

ชดัเจนในการแกไขปญหาตอไป 

๑๒.๔ กรณีเรื่องรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรองเรียนทําหนังสือรอง

เรยีนความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสัง่

การไปยงัหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนตอไป 
 

๑๓. ติดตามการแกไขเรื่องรองเรียน 

ใหหนวยงานที่เก่ียวของ รายงานผลใหทราบภายใน ๑๐ วันทําการ เพ่ือผูที่ไดรับมอบหมายจะ

ไดแจงผูรองเรียนทราบตอไป 
 

๑๔. การรายงานผลการจัดการเรือ่งรองเรยีนของหนวยงานใหเลขาธกิาร คสช.ทราบ 

      ๑๔.๑ รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการเรื่องรองเรียนประจําเดอืน รายงานให เลขาธิการ คสช. 

ทราบทกุเดือน 

       ๑๔.๒ รวบรวมรายงานสรุปเรื่องรองเรียน หลังจากส้ินปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการจัดการ

เรื่องรองเรียนในภาพของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป 
 

๑๕. มาตรฐานงาน 

    การดําเนินการแกไขเรือ่งรองเรียนใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

   - กรณีไดรับเรือ่งรองเรียน จากชองทางการรองเรียน เชน รองเรียนดวยตนเอง/จดหมาย/เว็บไซต/ 

โทรศพัท  ใหผูทีไ่ดรับมอบหมาย ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรือ่งตอใหหนวยงานที่เก่ียวของ 

ดําเนินการแกไขเร่ืองรองเรยีนใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันทําการ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

ฉบบัปรบัปรุง เดือนเมษายน ๒๕๖๔ 

12 
 

 

แบบฟอรมบันทึกเร่ืองรองเรียน 

 

เขยีนที่ ......................................... 

วันที.่...................................................................... 

 

ขาพเจาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………………………… 

อยูบานเลขที่ …………………………………………………………………………..................…………………................. 

หมายเลขโทรศัพทท่ีสะดวกติดตอกลับ…………………………………………………………………………………………. 

อีเมล ....................................................................................................................................................... 

เรื่องรองเรยีน …………………………………………………………………………………………………………………………… 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

สถานทีเ่กิดแหตุ ………………………………………………………………………………………………………………….….. 

.................................................................................................................................................................. 

มีความประสงคตองการให สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ดําเนนิการดงันี ้

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

…………..…………………………………… 

(.....................................................) 
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บันทกึสรุปผลการจัดการเร่ืองรองเรียน ของ สช.  

ประจําเดือน........................................ 

 

วันท่ี ชื่อ สรุปประเด็น การจัดการ ระดับ ระยะเวลา ผูรบัผิดชอบ 
ผูรองเรียน เร่ืองรองเรียน เร่ืองรองเรียน ความ ดําเนินการ 

รนุแรง 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

ระดับความรุนแรง 

ระดับ ๑ = ขอคิดเห็น, ขอเสนอแนะ 

ระดับ ๒ = เร่ืองรองเรยีนเรื่องเล็ก จัดการภายใน สช. 

ระดับ ๓ = เรื่องรองเรยีนเรื่องใหญ ชื่อเสียงของ สช. เส่ือมเสยี 

ระดับ ๔ = การฟองรอง คือ รองเรียนตอสื่อมวลชน หรือตอผูบรหิารระดับสูง (คสช.) 


