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คํานํา
แนวทางปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(สช.) ฉบับนี้ เปนฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ ที่จัดทำขึ้น ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ และบริบทของ
องคกร เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนมาตรฐานในการดําเนินการเรื่องรองเรียนใหไดขอ ยุตอิ ยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของผูรอง และความคาดหวังของผูรับบริการ
สช. หวังเปนอยางยิ่งวาแนวทางการปฏิบัตงิ านรับเรื่องรองเรียนฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการ
ดําเนินการเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ผรู บั ผิดชอบหรือเกี่ยวของ และพัฒนาระบบการจัดการเรือ่ งรองเรียน
ของ สช. ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตอไป

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
เมษายน ๒๕๖๔
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แนวทางการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน
๑. ความเปนมาและความสำคัญ
การรองเรียนของประชาชน ถือเปนเสียงสะทอนใหหนวยงานตาง ๆ ของรัฐทราบวา การ
บริหารการทำงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใด ซึ่งหนวยงานของรัฐได
ตระหนักและใหความสำคัญกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน โดยออกแบบใหมีกิจกรรม
หรือกลไกบางประการเพื่อดำเนินการ ไดแก การรับฟงความคิดเห็น การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวม และการตรวจสอบการทำงานของหนว ยงานของรัฐด วยหนว ยงานทั้งภายในและภายนอก
ประกอบกับนโยบายรัฐบาลปจจุบันไดใหความสำคัญกับการใหบริการประชาชนใหเปนไปอยางรวดเร็ว
ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ปลอดการทุจริต และใหมีการจัดชองทางในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข รวมถึง
ไดสั่งการใหทุกหนวยงานเรงดำเนินการแกไขปญหาการรองเรียนดังกลาว
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) เปนหนวยงานรัฐในกำกับนายกรัฐมนตรี
ที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญ ญั ติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อทำหน าที่ เปนหนวยเลขานุ การของ
คณะกรรมการสุ ข ภาพแห งชาติ (คสช.) และมี เป า หมาย คื อ สานพลั งป ญ ญา สร างสรรค น โยบาย
สาธารณะ สนับสนุนใหทุกภาคสวนรวมกันพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในแนวทางประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวม ซึ่งกระบวนการทำงานของ สช. ที่ตองเกี่ยวของกับบุคคล หนวยงาน องคกร และภาคี
เครือขายจำนวนมากและหลากหลาย ประกอบกั บ สถานการณ แ ละปจจัยทางสั งคมตางๆ อาทิ การ
สื่อสาร การเมือง สุขภาพ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อาจทำใหเกิดการรับรูขอมูลขาวสารของ
ประชาชนไมทั่วถึง เกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน นำไปสูการรองเรียนได ดังนั้น ใหการดำเนินงานการ
รับเรื่องรองเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สช. จึงไดจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียน
ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหการดําเนินงานจัดการเรื่องรองเรียนของ สช. มี ขั้นตอน/กระบวนการ
และแนวทางการปฏิบัตงิ านเปนมาตรฐานเดียวกัน
๒.๒ เพื่อใหม่นั ใจวา สช. ไดมกี ารปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการจัดการเรือ่ งรองเรียนที่
กําหนดไวอยางสม่ำเสมอ อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๓
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๓. ขอบเขต
แนวทางการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียนฉบับนี้ไดรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
จัดการเรื่องรองเรียน ประกอบดวย แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน คำจำกัดความ แผนผังกระบวนการ
ขั้นตอน รวมถึงเอกสาร/แบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียน
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
ไดรบั การปลดเปลื้องความทุกขที่ตนไดรับ หรือเปนเรื่องที่ผูรอ งเรียนหรือผูอื่นหรือสาธารณชนไดรับความ
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 เปนกรณีการ
รองเรียนกลาวโทษที่ขาดขอมูลหลักฐาน ศูนยดำรงธรรมจะระงับเรื่องทั้งหมด แตถาเปนการรองเรียนใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับสวนรวม จะสงหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบไวเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
ตอไป ซึ่งจะทำใหกรณีนี้สามารถยุติเรื่องไดทันที
๒) เรื่องรองเรียนทั่วไป ศูนยดำรงธรรมจะดำเนินการจัดสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔
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รับไปดำเนินการ โดยจะพิจารณาสงตามความเหมาะสมของแตละเรื่องและจะตอบใหผูรองเรียนทราบไว
ชั้นหนึ่งกอน ซึ่งเมื่อหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการแลว จะแจงศูนยดำรงธรรมและผูรองเรียนทราบ หรือ
บางกรณีปญหาหนวยงานที่เกี่ยวของจะแจงใหผูรองเรียนทราบโดยตรง ซึ่งระยะเวลาดำเนินการพิจารณา
ของหน วยงานที่เกี่ยวของจะชาหรือเร็วขึ้นกับขั้นตอนการใหการชวยเหลือของแตละกรณีปญหา ในกรณี
เปนเรื่องรองเรียนทั่วไป หากหนวยงานที่เกี่ยวของไมแจงผลใหทราบภายในระยะที่กำหนด ศูนยดำรงธรรม
จะมีหนังสือเตือนขอทราบผลไปอีกครั้ง
๓) เรื่องรองเรี ยนสำคั ญ เป นเรื่องที่ เกี่ยวของกั บประชาชนสวนรวม หรือเป นเรื่ องที่
เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน เปนประเด็นขอรองเรียนทางกฎหมายหรือเปนเรื่องรองเรียนที่มีขอเท็จจริง
และรายละเอียดตามคำรองยังไมชัดแจงหรือไมแนนอน หรือบางกรณีศูนยดำรงธรรมอาจตองใหเจาหนาที่
เดินทางไปตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้ นที่กองสงให หนวยงานที่เกี่ยวของไปดำเนินการตอไป โดยแจงใหผู
รองเรียนทราบไวชั้นหนึ่งกอน เมื่อหนวยงานไดรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเขามาแลว จึงจะแจงให
ผูรองเรียนทราบตอไป หรือหากหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมรายงานผลใหทราบภายในระยะที่กำหนด ศูนย
ดำรงธรรมจะแจงเตือนตามระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
๕.๒ จากการรวบรวมและศึกษาขอมูล สช. จึงไดมีการจำแนกลักษณะเรื่องรองเรียน ดังนี้
๑) รองเรียนหนวยงาน เกี่ยวกับคุณภาพ กระบวนการทำงาน และการใหบริการ
๒) รองเรียนเจาหนาที่ เชน การปฏิ บัติหนาที่ หรือปฏิบัติตนไมเหมาะสม การใหขอมูล
ขาวสารที่ไมครบถวน ถูกตอง เปนตน
๓) รองเรียนการบริหารจัดการที่ไมโปรงใส เชน ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง การเบิกจาย
และใชจายงบประมาณ เปนตน
๔) รองเรียนอื่ น ๆ รวมทั้ ง ข อคิ ดเห็ น ขอเสนอแนะ คำชมเชย สอบถาม หรือร องขอ
ขอมูลเอกสารตางๆ
๖. กฎหมาย/ระเบียบที่เกีย่ วของ
๖.๑ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๑๕ ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ หนวยงาน
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิใหเปดเผยก็ได โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของ
หนวยงานของรัฐประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน
๑) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ
๕
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ระหวางประเทศ และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
๒) การเปดเผยจะทำใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสำเร็จ
ตามวัตถุประสงคไดไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ
หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม
๓) ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหนวยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่อง
ใด แตทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นำมาใชในการทำ
ความเห็นหรือคำแนะนำภายในดังกลาว
๔) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวติ หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
๕) รายงานการแพทย หรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกล้ำ
สิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร
๖) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่
มีผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนำไปเปดเผยตอผูอื่น
๗) กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
คำสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการจะกำหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได แตตองระบุไว
ดวยวาที่ เป ดเผยไมไดเพราะเป น ข อ มู ลขาวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และใหถือวาการมีคำสั่ง
เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการเปนดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจาหนาที่ของรัฐตามลำดับสายการบังคับ
บัญ ชา แต ผูข ออาจอุ ท ธรณ ตต อคณะกรรมการวินิ จ ฉั ยการเป ดเผยข อมูลข าวสารไดตามที่ กำหนดใน
พระราชบัญญัติ
มาตรา ๒๔ หน ว ยงานของรั ฐ จะเป ด เผยข อ มู ล ข า วสารส ว นบุ ค คลที่ อ ยู ในความ
ควบคุม ดูแ ลของตนตอ หน วยงานของรัฐแห งอื่ นหรือ ผูอื่นโดยปราศจากความยิน ยอมเปน หนังสือ ของ
เจาของขอมูลทีใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิไดเวนแตเปนการเปดเผย ดังตอไปนี้
๑) ตอเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของตนเพื่อการนำไปใชตามอำนาจหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐแหงนั้น
๒) เปนการใชขอมูลตามปกติภายในวัตถุประสงคของกาจัดใหมีระบบขอมูลขาวสาร
สวนบุคคลนั้น
๓) ตอหนวยงานของรัฐที่ทำงานดานการวางแผนหรือการสถิติหรือสำมะโนตาง ๆ ซึ่ง
มีหนาที่ตอ งรักษาขอมูลขาวสารสวนบุคคลไวไมใหเปดเผยตอไปยังผูอื่น
๖
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๔) เปนการใหเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยโดยไมระบุชื่อหรือสวนที่ทำใหรูวาเปน
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด
๕) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามมาตรา
๒๖ วรรคหนึ่ง เพื่อการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา
๖) ตอเจาหนาที่ของรัฐเพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย การ
สืบสวน การสอบสวน หรือการฟองคดี ไมวาเปนคดีประเภทใดก็ตาม
๗) เปนการใหซึ่งจำเปนเพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของ
บุคคล
๘) ตอศาลและเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอำนาจตาม
กฎหมายที่จะขอขอเท็จจริงดังกลาว
๙) กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
๖.๒ ระเบียบ วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับและคุมครองบุคคลที่เกี่ยวของนั้น จะตองปฏิบัติ
ตามระเบี ยบว าด ว ยการรั ก ษาความลับ ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการสงเรื่อ งใหห น วยงาน
พิ จ ารณานั้ น ผู ให ข อ มู ล ผู รอ งเรี ยน และผูถู ก รอ ง อาจจะได รับ ความเดือ ดรอ น เชน เรื่อ งรอ งเรี ยน
กลาวโทษ ในเบื้องตนใหถือวาเปนความลับทางราชการ การแจงเบาะแสผูมีอิทธิพล ตองปกปดชื่อและที่
อยูผูรองเรียน หากไมปกปดชื่อ ที่อยู ผูรองเรียนจะตองแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและให ความ
คุมครองแกผูรอ งเรียนดวย
- กรณีมีการระบุชื่อผูถูกรอง จะตองคุมครองทั้งฝายผูรอ งเรียนและผูถูกรอง เนื่องจาก
เรื่องยังไมไดผานกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริงและอาจเปนการกลั่นแกลงกลาวหาใหไดรับความ
เดือนรอนและเสียหายได
- เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
- กรณีผูรองเรียนระบุในคำรองขอใหปกปดหรือไมประสงคใหเปดเผยชื่อผูรองเรียน
หนวยงานตองไม เปดชื่อ ผู รองเรียนเนื่องจากผูรองเรียนอาจจะไดรับความเดือ ดรอ นตามเหตุแ หงการ
รองเรียนนั้น ๆ
๗. คําจํากัดความ
ผูรับบริการ หมายถึง ผูที่มารับบริการจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและ
๗
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ประชาชนทั่วไป
ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง
และทางออม จากการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
การจัดการเรื่องรองเรียน มีความหมายครอบคลุมถึง การจัดการเรื่องรองเรียน
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือรองขอขอมูล
ผูรอ งเรียน หมายถึง ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดเสียที่ติดตอถึงสํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ ผานชองทางตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อการรองเรียน/การใหขอ เสนอแนะ/การ
ใหขอ คิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล
ชองทางการรับขอรองเรียน หมายถึง ชองทางตาง ๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน
เชน ติดตอดวยตนเองทางโทรศัพท/สายตรงบริหาร/เว็บไซต/กลองแสดงความคิดเห็น เปนตน
เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการเรื่องรองเรียนของหนวยงาน

๘
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๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน
ผูรอ งเรียนสงเรื่องรองเรียน
ผูรอ งเรียนสามารถรองเรียนผาน ๔ ชองทาง ดังนี้
• ชองทางที่ ๑ แจงโดยตรงไดที่เจาหนาที่
๑) นางสาวทิพิชา โปษยานนท ผูอํานวยการสํานักวิชาการและนวัตกรรม (สวน.)
โทร ๐๒-๘๓๒-๙๐๗๓
๒) นางสาวกนกวรรณ รับพรดี ตําแหนงผูชํานาญการ เบอรโทรศัพท ๐๒-๘๓๒-๙๐๗๕
• ชองทางที่ ๒ แจงเปนหนังสือตอบรับโดยสงทางไปรษณีย
สงถึง ผูอํานวยการศูนยขอมูลขาวสาร (ศข.)
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแหงชาติ
เลขที่ ๘๘/๓๙ หมูที่ ๔ ซ.ติวานนท ๑๔ ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
• ชองทางที่ ๓ แจงผานทางเว็บไซต www.nationalhealth.or.th
พิจารณาเรื่องรองเรียน

กรณีรับเรื่องรองเรียน

- แจงผลใหผูรอ งเรียนทราบปนลาย
ลักษณอักษร ภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันที่รับเรื่องรองเรียน
- พิจารณาเรื่องรองเรียน
- แจงผลการพิจารณาเรื่องรองเรียนให
ผูรองเรียนทราบ
(ทางวาจา/ลาย
ลักษณอักษร (แลวแตกรณี)
- รายงานเรือ่ งรองเรียนไปยังเลขาธิการ
คสช. หรือ คณะกรรมการบริหาร สช.
เพื่อพิจารณาแลวแตกรณี

การพิจารณาเรือ่ งรองเรียนเปนเรือ่ งปกปด
และหามเปดเผยขอมูลรายละเอียดใหผไู มมี
สวนเกี่ยวของทราบ

กรณีไมรับเรื่องรองเรียน

กรณีไ

แจงผลใหผูรอ งเรียนทราบ
(ทางวาจา/ลายลักษณอักษร
(แลวแตกรณี)) ภายใน ๓๐ วัน
นับจากวันที่มีมติไมรับเรื่องรองเรียน
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๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการ
เรือ่ งรองเรียนของหนวยงาน
๙.๑ จัดตั้งหนวย/จุดรับเรื่องรองเรียนของหนวยงาน (โครงสรางและการแบงสวนงาน)
๙.๒ จัดทําคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการ
๙.๓ แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เพือ่ สะดวกในการ
ดําเนินงานและติดตอประสานงาน
๑๐. การรับและตรวจสอบเรื่องรองเรียนจากชองทางตาง ๆ ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอ
รองเรียนที่เขามายังหนวยงานจากชองทาง ๆ โดยมีขอ ปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ชองทาง
๑. รองเรียนโดยตรงหรือ ผาน
ทางโทรศัพท
๒. รองเรียนทางไปรษณีย
๓. รองเรียนผานเว็บไซต
๔. รองเรียนผานกลองแสดง
ความคิดเห็น

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
ทุกครัง้ ทีม่ ีผูรอ งเรียน

ระยะเวลาดําเนินการ
รับขอรองเรียน เพื่อ
ประสานหาทางแกไข
ภายใน ๕ วันทําการ

ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน

ภายใน ๕ วันทําการ
ภายใน ๕ วันทําการ
ภายใน ๕ วันทําการ

หมายเหตุ

๑๑. การบันทึกเรื่องรองเรียน
๑๑.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกเรือ่ งรองเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ– สกุล ผูรอ งเรียน ที่อยู
หมายเลขโทรศัพทติดตอกลับ เรื่องทีร่ อ งเรียน และสถานที่เกิดเหตุ เปนตน
๑๑.๒ ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกเรื่องรองเรียนลงบนสมุดบันทึกเรื่องรองเรียน

๑๒. การประสานหนวยงานเพื่อแกไขเรือ่ งรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน
๑๒.๑ กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานศูนยขอมูลขาวสารฯ หรือหนวยงานผูครอบครอง
เอกสาร เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลแกผรู อ งขอไดทันที
๑๒.๒ กรณีรอ งเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ผลการจัดซื้อจัดจาง คุณภาพการใหบริการ
ของหนวยงาน ใหจัดทําบันทึกตามแบบฟอรมเสนอไปยังผูที่ไดรับมอบหมายรับเรื่องรองเรียนเบื้องตน
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เพื่อเขาสูกระบวนการพิจารณาตอไป
๑๒.๓ กรณีเรือ่ งรองเรียนที่ไมอยูในอํานาจความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ ใหดําเนินการประสาน แจงหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง
ชัดเจนในการแกไขปญหาตอไป
๑๒.๔ กรณีเรื่องรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณีผูรอ งเรียนทําหนังสือรอง
เรียนความโปรงใสในการจัดซือ้ จัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพือ่ เสนอผูบริหารพิจารณาสัง่
การไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรอ งเรียนตอไป
๑๓. ติดตามการแกไขเรื่องรองเรียน
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ รายงานผลใหทราบภายใน ๑๐ วันทําการ เพื่อผูที่ไดรับมอบหมายจะ
ไดแจงผูรอ งเรียนทราบตอไป

๑๔. การรายงานผลการจัดการเรือ่ งรองเรียนของหนวยงานใหเลขาธิการ คสช.ทราบ
๑๔.๑ รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการเรื่องรองเรียนประจําเดือน รายงานให เลขาธิการ คสช.
ทราบทุกเดือน
๑๔.๒ รวบรวมรายงานสรุปเรื่องรองเรียน หลังจากสิ้นปงบประมาณ เพื่อนํามาวิเคราะหการจัดการ
เรื่องรองเรียนในภาพของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป
๑๕. มาตรฐานงาน
การดําเนินการแกไขเรือ่ งรองเรียนใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
- กรณีไดรับเรือ่ งรองเรียน จากชองทางการรองเรียน เชน รองเรียนดวยตนเอง/จดหมาย/เว็บไซต/
โทรศัพท ใ หผูทไี่ ดรับมอบหมาย ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรือ่ งตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียนใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันทําการ
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แบบฟอรมบันทึกเรื่องรองเรียน
เขียนที่ .........................................
วันที.่ ......................................................................
ขาพเจาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………………………
อยูบา นเลขที่ …………………………………………………………………………..................………………….................
หมายเลขโทรศัพททสี่ ะดวกติดตอกลับ………………………………………………………………………………………….
อีเมล .......................................................................................................................................................
เรื่องรองเรียน ……………………………………………………………………………………………………………………………
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
สถานทีเ่ กิดแหตุ ………………………………………………………………………………………………………………….…..
..................................................................................................................................................................
มีความประสงคตอ งการให สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ดําเนินการดังนี้
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
…………..……………………………………
(.....................................................)
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บันทึกสรุปผลการจัดการเรื่องรองเรียน ของ สช.
ประจําเดือน........................................
วันที่

ชื่อ
ผูรอ งเรียน

สรุปประเด็น
เรื่องรองเรียน

การจัดการ
เรื่องรองเรียน

ระดับ
ความ
รุนแรง

ระยะเวลา ผูรบั ผิดชอบ
ดําเนินการ

ระดับความรุนแรง
ระดับ ๑ = ขอคิดเห็น, ขอเสนอแนะ
ระดับ ๒ = เรื่องรองเรียนเรื่องเล็ก จัดการภายใน สช.
ระดับ ๓ = เรื่องรองเรียนเรื่องใหญ ชื่อเสียงของ สช. เสื่อมเสีย
ระดับ ๔ = การฟองรอง คือ รองเรียนตอสื่อมวลชน หรือตอผูบริหารระดับสูง (คสช.)
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