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ารร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน ถือเป็นเสียง
สะท้อนให้หน่วยงานของรัฐทราบว่าการบริหาร
ราชการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลมากน้ อ ยเพี ย งใด
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักและให้ความ
ส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน
มาโดยตลอด มีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีสว่ นร่วม เพือ่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
เสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึน้ ในสังคม โดยเฉพาะเมือ่ ประเทศ
มีการพัฒนาทางด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง
ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้ประชาชนทีไ่ ด้
รับความเดือดร้อน ประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
จึงมีการร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น
ดั ง นั้ น ในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการร้องทุกข์/ร้องเรียน จ�ำเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการอ้างอิงและถือปฏิบัติ
ไปในแนวทางเดี ย วกั น ตลอดจนการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี
ขีดความสามารถในกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล อีกทั้งในด้านความพึงพอใจต่อ
ประชาชนโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การธ�ำรงไว้ซงึ่ ธรรมาภิบาล
ในระบบ น�ำสูค่ วามเชือ่ มัน่ ต่อระบบบริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างดียิ่ง
จึงหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า คูม่ อื การปฏิบตั งิ านกระบวนการ
จัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์นี้ จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
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ระเบี ย บส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ว่ ำ ด้ ว ยกำรจั ด กำรเรื่ อ งรำวร้ อ งทุ ก ข์ พ.ศ. 2552 ได้ ว ำง
หลักเกณฑ์มำตรฐำนในกำรดำเนิน กำรเรื่องรำวร้องทุกข์ให้ทุกส่ว นรำชกำรมีหลั กปฏิบัติในกำรดำเนินกำร
เรื่องรำวร้องทุกข์เป็นแบบแผนและทิศทำงเดียวกัน เว้นแต่กำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ที่ ต้องดำเนินกำรตำม
ขั้นตอนหรือกระบวนกำรทำงกฎหมำยอื่น ในปี พ.ศ. 2557 นี้ สำนักนำยกรัฐมนตรีได้จัดทำนโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ให้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล
(Good Governance) เพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของประชำชน เกิดประสิทธิผล คุ้มค่ำ โปร่งใส และเกิด
ควำมเป็นธรรม
กระทรวงสำธำรณสุข ในฐำนะหน่วยงำนหลั กในกำรให้ บริกำรดูแลสุขภำพของประชำชน
โดยรวมในด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรรักษำพยำบำล กำรป้องกันโรค และกำรฟื้นฟูสภำพร่ำงกำย จำเป็นที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะต้องอำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน ศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ กระทรวง
สำธำรณสุข จึงมีภำรกิจสำคัญในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรประสำนกำรแก้ไขปัญหำตำมข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
ประชำชนในภำพรวมของกระทรวงสำธำรณสุข อำนวยควำมสะดวกแก่มวลชนที่มำพบ หรือชุมนุมร้องเรียนต่อ
ผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรประมวลประเด็นปัญหำเรื่องรำวร้องทุกข์ เพื่อหำ
แนวทำงแก้ไขหรือนำเสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำร ฯลฯ นอกจำกนี้ ยังให้ควำมสำคัญกับกระบวนกำรและ
บุ ค ลำกรที่ มี ขี ด ควำมสำมำรถในกำรจั ด กำรเรื่ อ งรำวร้ อ งทุ ก ข์ ด้ ว ยกำรจั ด ท ำและก ำหนดมำตรฐำนกำร
ปฏิบั ติงำนที่ชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ ลดขั้น ตอนที่ไม่จำเป็น และปรับ ปรุงกฎระเบีย บที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. 2557 ภำยใต้หลักนิติธรรมและ
ควำมเสมอภำค ลดผลกระทบที่จะเกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมได้อย่ำงมีคุณภำพ ตลอดจนเป็น
กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น และสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีกับกระทรวงสำธำรณสุข
สำนั กงำนปลัด กระทรวงสำธำรณสุข หวั งเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำร
จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงำนและบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนที่จะนำไปเป็ นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ สำนักงำนปลัด กระทรวง
สำธำรณสุข และสร้ำงคุณค่ำให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงมีคุณภำพ ขอขอบพระคุณนำยแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ รอง
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข คณะทำงำนจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนฯ ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ได้ร่วมกันบูรณำกำร
และขับเคลื่อนกระบวนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข สำเร็จลุล่วงด้วยดี จน
เกิดเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับ
สมบูรณ์อย่ำงดียิ่ง
กระทรวงสำธำรณสุข
17 มีนำคม 2557
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บทนา

1.1 หลักการและเหตุผล
ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมไทย มีประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบและ
ประสบปัญหาที่หลากหลาย จนกลายเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งนับวันยิ่งมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้ประชาชนต้องพึ่งพาส่วนราชการเพื่อคลี่คลายปัญหา โดยการร้องทุกข์ /ร้องเรีย นไปยังส่วนราชการ
ต่างๆ ที่มีอยู่ เรื่องราวร้องทุกข์เป็นสิ่งสะท้อนปัญหาของประชาชนที่บ่งบอกความรู้สึก และความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีต่อการดาเนินการตามภารกิจของส่ วนราชการในฐานะหน่ว ยงานผู้ใช้อานาจฝ่ายบริหารตาม
ระบอบประชาธิปไตย ในการบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับนโยบาย
การบริหารงานภาครัฐ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น คาติชม ได้ สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย ทั้งนี้ ภาครัฐมีหน้าที่ต้องดาเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนให้เป็นไปด้วยความ
เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม การร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและ
หน่วยงานของรัฐทราบว่า การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งรัฐบาลทุกยุค
ทุกสมัยและหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
ประชาชนมาโดยตลอด มีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบการทางาน
ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเสริม สร้างความสงบ
สุขให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการเมืองอย่าง
ต่อเนื่องทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นาไปสู่การแข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบ เป็นเหตุให้ประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม อาจเป็นเหตุให้มีการร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อ
หน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น
กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชน
โดยรวมในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย จาเป็นที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในปี พ.ศ. 2549 กระทรวงสาธารณสุข ได้ จัดตั้ง
ศูน ย์ ป ระสานการแก้ไ ขปั ญหาตามข้ อร้ องเรียนของประชาชน กระทรวงสาธารณสุ ข ตามค าสั่ งกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 809/2549 ลงวันที่ 12 กัน ยายน พ.ศ. 2549 โดยมอบให้ส านักตรวจและประเมิน ผล
ส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข กากับดูแลการดาเนิ น การของศูน ย์ ประสานการแก้ไขปั ญหาตามข้ อ
ร้องเรียน ต่อมาได้มีคาสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 586/2554 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 มอบให้
กลุ่มบริหารทั่วไป สานักบริหารกลาง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดาเนินการ และได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์
ประสานการแก้ไขปั ญหาตามข้อร้ องเรียนของประชาชน กระทรวงสาธารณสุข เป็น “ศูนย์บริห ารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์” ตามคาสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1323/2555 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555
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มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชนในภาพรวม
ของกระทรวงสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับระเบียบสานัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
พ.ศ. 2552 เพื่อให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ มีแนวทางและมาตรฐานใน
การให้ บ ริ การประชาชนได้อย่ างสะดวก รวดเร็ ว สามารถบรรเทา เยี ยวยาความเดือดร้ อนของประชาชน
สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นให้เกิดแก่กระทรวงสาธารณสุข
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 ศู น ย์ บ ริ ก ารประชาชน ส านั กนายกรั ฐ มนตรี ได้ ส รุ ป ผลการ
ดาเนินการรับเรื่องราวร้ องทุกข์จากประชาชน ผ่านช่องทางภายใต้ชื่อ 1111 ใน 4 ช่องทาง ได้แก่ สายด่วน
ของรัฐบาล 1111 ตู้ ป.ณ. 1111 เว็บไซต์ www.1111.go.th และจุดบริการประชาชน 1111 จานวนรวม
117,162 ครั้ง รวมจานวนเรื่อง 79,722 เรื่อง โดยจาแนกและเรียงตามลาดับประเภทเรื่องหลักที่มีการร้อง
ทุกข์มากที่สุด ได้แก่ 1) สังคมและสวัสดิการ 2) การเมือง-การปกครอง 3) เศรษฐกิจ 4) ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และ 5) กฎหมาย ในส่วนจานวนเรื่องร้องทุกข์ในระดับกระทรวง จานวน 20 กระทรวง มี
จานวนเรื่องทั้งสิ้น 19,696 เรื่อง กระทรวงสาธารณสุข จัดอยู่ในลาดับที่ 8 โดยมีจานวนเรื่องทั้งสิ้น 1,293
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 6.56 จาแนกเรื่องได้ดังนี้ 1) เรื่องเพื่อทราบ 1,046 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80.90 และ
2) เรื่องเพื่อพิจารณา จานวน 247 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.10 จากจานวนเรื่องเพื่อพิจารณานี้ ได้ดาเนินการ
จนได้ข้อยุติ จานวน 146 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.29 และรอผลการพิจารณา จานวน 101 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 7.81 นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศูนย์ บริห ารจัดการเรื่องราวร้ องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข ได้สรุปผลการดาเนินงานการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2555-30 กันยายน 2556) มีจานวนเรื่องร้องเรียน ทั้งสิ้น 1,378 เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียนที่รับผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ สานั กนายกรัฐมนตรี 1111 เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุ ข
ไปรษณีย์ (เป็นเรื่องจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และจากประชาชน) ยื่นเรื่องติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อทาง
โทรศัพ ท์ และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ของกระทรวงสาธารณสุ ข ทั้ง นี้ ช่องทางศูน ย์ รั บ เรื่ องราวร้ อ งทุ กข์ ส านัก นายกรัฐมนตรี 1111 เป็นช่องทางที่รับเรื่องราวร้องทุกข์มากที่สุด จานวน 873 เรื่ อง คิดเป็นร้อยละ 63.35
จะเห็นได้ว่าเรื่องร้องเรียนของประชาชนในกรณีปัญหาต่างๆ ยังคงปรากฏผลว่ามีเรื่องอยู่ในระหว่างดาเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ ซึ่งหลายกรณีปัญหายัง รอผลการพิจารณา และหลายกรณียัง ไม่ได้ข้อยุติใน
อัตราส่วนที่สูง หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละกรณีปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์โดยรวมได้ นอกจากนี้ ในสภาวการณ์ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง ฯลฯ ทาให้เกิดความเหลื่อมล้าทางสังคม ความแตกแยกทางความคิด นาไปสู่
ปัญหาต่างๆ อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน และปัญหาหนี้สิน
ฯลฯ ส่งผลให้ปริมาณและความสลับซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชนมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
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อย่างไรก็ตาม ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดยมีหลักการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
1. เป็นศูนย์กลางในการประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชนใน
ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการภายในกระทรวงให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผนที่กาหนด
3. ประมวลประเด็ น ปั ญหาเรื่ องราวร้ อ งทุ กข์ เพื่อ หาแนวทางแก้ ไ ขหรื อ น าเสนอผู้ บ ริ ห าร
พิจารณาสั่งการ
4. กรณีข้อประเด็นปัญหาที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการใด ให้นาเข้าสู่การวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจากระทรวงต่อไป
5. ติดตามผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว และประชาชน
พอใจ
6. อ านวยความสะดวกแก่ ม วลชนที่ ม าพบ หรื อ ชุ ม นุ ม ร้ อ งเรี ย นต่ อ ผู้ บ ริ ห ารกระทรวง
สาธารณสุขด้วยวิธีสันติวิธี
7. จัดระบบและพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อ ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้
เป็นเอกภาพ
8. จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นปัจจุบันและเอื้ออานวยต่อผู้บริหาร
ในการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในระดับนโยบาย
9. สนับสนุนและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ งภายใน
และภายนอกองค์กร
10. จัดทาสรุปรายงานผลความคืบหน้าในการดาเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของกระทรวง
สาธารณสุข และนาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทุกเดือน
ดัง นั้ น การบู ร ณาการระบบบริห ารจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ กข์ นี้ ส านัก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข ได้ทบทวน/ปรับปรุง เพื่อให้สอดรับ กับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
พ.ศ. 2557 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ให้ส่วนราชการนาไปเป็นกรอบ
แนวทางการดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ มี
การบูรณาการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยการ
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็น หนึ่งระบบ (Single Work Flow) ตลอดจนการ
สื่อสาร สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนเป็นสาคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ คือ การป้องกัน การส่งเสริม การ
รักษา และการฟื้นฟู บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืน
ต่อไป
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คู่มือการปฏิบัติงาน
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-001
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ บุ คลากรผู้ เกี่ย วข้ อง หรื อเจ้ า หน้ าที่ผู้ รั บผิ ดชอบสามารถน าไปเป็ น กรอบแนวทางการ
ดาเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่
สอดคล้ องกับ ข้อกาหนด ระเบีย บ หลั กเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การรับ เรื่องราวร้ องทุกข์ อย่ าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน
4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชน และผู้ร้องทุกข์ /ร้องเรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา 59
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บทที่ 2

ระบบการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
๒.๑

หน่วยงาน
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข
- คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
- คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
- คณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาระบบการ
จัดการข้อร้องเรียนและฟ้องร้องบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพ

สานักตรวจและ
ประเมินผล

กลุ่มกฎหมาย

ศูนย์สันติวิธี
สาธารณสุข

กลุ่มเสริมสร้างวินัย
และระบบคุณธรรม

หน่วยงานส่วนกลางในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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2.2 ขอบเขต
ใช้เป็ น คู่มือมาตรฐานการปฏิบั ติ งานดาเนิ น งานกระบวนการรั บ เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุ ข ส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ไปรษณีย์
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
2. เว็บไซต์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สานักนายกรัฐมนตรี 1111
3. เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข http://ict.moph.go.th/complainict/index.php
4. ร้ อ งเรี ย นผ่ า นทางโทรศั พ ท์ / โทรสาร ศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ กระทรวง
สาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๒๘๗๖ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๒๘๗๗
5. ร้องเรียนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุขที่ E-mail : complain@health.moph.go.th
6. เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองทีศ่ ูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
7. สื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
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2.3 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2.3.1 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
1) เป็นศูนย์กลางในการประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชนใน
ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข
2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการภายในกระทรวงให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผนที่กาหนด
3) ประมวลประเด็ น ปั ญหาเรื่ องราวร้ อ งทุ กข์ เพื่อ หาแนวทางแก้ ไ ขหรื อ น าเสนอผู้ บ ริ ห าร
พิจารณาสั่งการ
4) กรณีข้อประเด็นปัญหาที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการใด ให้นาเข้าสู่การวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจากระทรวงต่อไป
5) ติดตามผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว และประชาชนพึง
พอใจ
6) อ านวยความสะดวกแก่ ม วลชนที่ ม าพบ หรื อ ชุ ม นุ ม ร้ อ งเรี ย นต่ อ ผู้ บ ริ ห ารกระทรวง
สาธารณสุขด้วยวิธีสันติวิธี
7) จัดระบบและพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาให้
เป็นเอกภาพ
8) จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นปัจจุบัน และเอื้ออานวยต่อผู้บริหาร
ในการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในระดับนโยบาย
9) สนับสนุนและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร
10) จัดทาสรุปรายงานผลความคืบหน้าในการดาเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของกระทรวง
สาธารณสุข และนาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทุกเดือน
2.3.2 กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมของส่วนราชการและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ
พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ต ิ ร ะ เ บี ย บ
ข้ า ราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยลู ก จ้ า งประจ าของส่ ว นราชการ พ.ศ. 2537 และระเบี ย บกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 และการสอบสวน/พิจารณาเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
รวมทั้งการดาเนินคดีปกครองในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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1) การสืบสวน สอบสวน และตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกระทาผิดวินัย และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
2) การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์ และเรื่องร้องขอความเป็นธรรม
2.3.3 สานักตรวจและประเมินผล (เขตบริการสุขภาพ ที่ 1-12)
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังต่อไปนี้
1) เป็นหน่วยที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/
ขอความเป็นธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ของเขตสุขภาพที่ 1-12
2) ประมวลประเด็นปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอความเป็น
ธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ของเขตสุขภาพ
3) สรุปวิเคราะห์และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
4) ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ และแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
5) จัดทาระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และพัฒนาเครือข่าย เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหา
ภายในเขตสุขภาพให้เป็นเอกภาพ
6) จั ด ท าฐานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ทั น สมั ย
เพื่อเอื้ออานวยต่อผู้บริหารในการเรียกใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในระดับนโยบาย
7) สรุป/วิเคราะห์ และจัดทารายงานผลการดาเนินงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวม
เสนอผู้บริหารในเขตสุขภาพ
2.3.4 กลุ่มกฎหมาย
1) รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน กรณีมีข้อพิพาทในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น
หรือเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในสถานบริการ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข
2) ให้คาปรึกษาแนะนาการดาเนินคดี ข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางการแพทย์และกฎหมาย
ทั่วไปแก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชนทั่วไป
3) เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของสถานบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในศาลและนอกศาล
4) เตรี ย มคดี เ พื่ อ ส่ ง ให้ พ นั ก งานอั ย การแก้ ต่ า งคดี แ พ่ ง และคดี อ าญาที่ มี มู ล เหตุ จ ากก าร
รักษาพยาบาลของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5) เตรียมคดีและแก้ต่างคดีอาญาที่พนัก งานอัยการหรือผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ในคดีเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
6) ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล สถานการณ์ และปัญหาเกี่ยวกั บการให้บริการทางการแพทย์และ
เสนอแนวทางเพื่อการป้องกัน แก้ไข การฟ้องร้องหรือข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการให้บริการทางการแพทย์
เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
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2.3.5 ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข
1) เจรจาไกล่เกลี่ยกรณีเรื่องร้องเรียนฟ้องร้องจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากสานักงานเขตสุขภาพ
2) เป็นศูนย์กลางประสานนักเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ทางศูนย์สันติวิธี
สาธารณสุขขึ้นทะเบียนไว้ในระดับหน่วยงาน และระดับเขตสุขภาพ
3) กาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ ระเบียบ และลาดับความสาคัญของการดาเนินงานหรือแก้ไข
ความขัดแย้งในระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
4) วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาทางเยียวยา และดาเนินการฟื้นคืนความสัมพันธ์
5) เป็นศูนย์กลางในการประสาน และพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายนักเจรจาไกล่เกลี่ย ทั้งในระดับ
หน่วยบริการและระดับเขตสุขภาพ
6) ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการเจรจาไกล่เกลี่ยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค หรื อเป็นหน่ว ยงานกลางในการดาเนินการไกล่เกลี่ ย เฉพาะกรณีที่มีการร้องขอและได้รับ
มอบหมายจากผู้บริหารระดับสูง
2.3.6 สานักงานรัฐมนตรี
1) ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน ขอความเป็นธรรม และขอความช่วยเหลือที่มีผู้ยื่นคาร้อง
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้บริหารทางการเมืองของกระทรวงสาธารณสุข
2) ให้ ค าแนะน าเบื้ อ งต้ น ต่ อ ประชาชนที่ ม าขอความช่ ว ยเหลื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ประสานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและอานวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบ
หรือชุมนุมร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
2.3.7 หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินการแก้ไขและตอบข้อร้องเรียนตามภารกิจ โดยมีหน่วยงานดังต่อไปนี้
- กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- สถาบันพระบรมราชชนก
- สานักการพยาบาล
- สานักบริหารการสาธารณสุข
- กลุ่มประกันสุขภาพ
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2.4 คาจากัดความ
ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกากับของราชการ ฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอานาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เรื่องร้องเรียนได้รับการ
แก้ไขเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ร้องทุกข์ได้
ยื่นหรือส่งต่อเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ร้องทุกข์แทน และผู้จัดการแทน
ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการเสนอแนะข้อคิ ดเห็น
หรือให้ข้อมูลตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องร้องเรียนนั้นๆ
ผู้ร้องทุกข์ หมายถึง ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการ หรือจาเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์
มีสิทธิเสนอคาร้องทุกข์ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้
การร้องทุกข์ หมายถึง การร้องต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป หรือผู้ที่มีอานาจหน้าที่พิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามกฎหมาย หรือระเบียบ เนื่องจากเกิดความทุกข์จากการกระทาของผู้บังคับบัญชา
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ทบทวนปฏิบัติและแก้ไขในส่วนที่ไม่ถูกต้อง หรือชี้แจงเหตุผลความถูกต้องที่ได้ปฏิบัติให้
ผู้ร้องทุกข์ทราบและหายข้องใจ หรือให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปได้พิจารณาให้ความเป็นธรรม
คาร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ซึ่งได้รับความเดือดร้ อนหรือเสียหายเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ยื่นหรือส่งถึงเจ้าหน้าทีต่ ามช่องทางต่างๆ
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น หมายถึ ง ความเดื อ ดร้ อ นเสี ย หายอั น เกิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ า งๆ ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล การจัดซื้อ
จัดจ้างในส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุ ข การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ
การร้องเรียนกระทาผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทาความผิด
ทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้กาหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัย
และได้กาหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว
หน่วยรั บเรื่องร้องทุกข์/ร้ องเรี ยน หมายถึง ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข
หน่วยงานดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการแก้ไข
กับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนนั้นๆ ประกอบด้วย สานักตรวจและประเมินผล (เขตบริการสุขภาพที่ 1-12) กลุ่ม
เสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กลุ่มกฎหมาย ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข สานักงานรัฐมนตรี กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
การดาเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ตั้ งแต่ต้นจนถึงการได้รับการ
แก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องทุกข์
เอกสารฉบับนี้เป็ นสมบัติของศูนย์ บริหารจัดการเรื่องราวร้ องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุ ข ห้ ามนาไปใช้ ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ ได้ รับอนุญาต
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การอุทธรณ์ หมายถึง การไม่เห็นด้วยต่อมติหรือมาตรการใดๆ ที่คณะกรรมการสั่งการ หรือมี

ปัญหาในมติหรือมาตรการนั้นๆ และต้องการให้มีการทบทวน
บัต รสนเท่ห์ หมายถึง เฉพาะจดหมายฟ้องหรือกล่ าวโทษผู้อื่นที่ระบุหลั กฐานกรณีแวดล้ อม
ปรากฏชัดแจ้ ง ชี้พยานบุ คคลแน่ นอน เพื่อใช้เป็ นข้อมูล ประกอบการพิจารณาว่ามีเหตุผ ลหรื อพฤติการณ์
เชื่อมโยงพอที่จะเชื่อในเบื้องต้นได้หรือไม่เพียงใดว่าข้อกล่าวหาควรจะเป็นเช่นนั้น
การบริหาร หมายถึง การที่สวนราชการดาเนินการด้านการบริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส
และเป็นธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ ที่จะ
ดาเนินการและประโยชนระยะยาวของราชการที่จะไดรับประกอบกัน
การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง การให้บ ริการรักษาพยาบาลหรือการ
ดาเนินการทางการแพทย์หรือสาธารณสุขของหน่ วยบริการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล้ว
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ มีความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ และผู้รับบริการหรือญาติมีความสงสัยใน
การให้บ ริ การดังกล่ าว หรื อเรีย กร้ องให้เจ้ าหน้าที่ห น่วยบริการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ
กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบ
เรื่องร้องเรียนบริการทางการแพทย์ หมายถึง หนังสือหรือสิ่งใดๆ จากบุคคล หรือองค์กร ที่
แสดงให้ปรากฏได้ว่ามีการให้บริการรักษาพยาบาล หรือการดาเนินการทางการแพทย์ หรือสาธารณสุขของ
หน่วยบริการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ ไม่พึงประสงค์ มีความเสียหาย
เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ และผู้รับบริการหรือญาติมีความสงสัยในการให้บริการดังกล่าวหรือเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่
หน่วยบริการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบ
ความขัดแย้ง หมายถึง ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่ างผู้ให้บริการและผู้รับบริการอันเกิดจาก
การให้หรือรับบริการสาธารณสุข นาไปสู่ความไม่พึงพอใจ การร้องเรียนหรือฟ้องร้อง อาจจะเป็นความขัดแย้งที่
แฝงอยู่ กาลังเกิดขึ้น มีการแสดงออกชัดเจน หรือเป็นกรณีพิพาทแล้วในระบบการแพทย์
การเจรจาไกล่เกลี่ย หมายถึง กระบวนการไกล่เกลี่ยด้วยการสื่อสารสนทนาระหว่างคู่กรณี หรือ
ผู้แทนตั้งแต่เริ่มมีความขัดแย้งกัน เพื่อหาทางออกของปัญหาและข้อตกลงที่พึงพอใจโดยเร็วร่วมกัน และเพื่อมิ
ให้ความขัดแย้งบานปลาย
การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง หมายถึง การเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยความช่วยเหลือของบุคคลที่สามที่เป็น
กลาง ทาหน้าที่ช่วยให้เกิดกระบวนการกลุ่มปรึกษาหารือร่วมกัน ด้วยบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
คู่กรณีเกิดข้อตกลงที่พึงพอใจร่วมกันโดยคนกลางไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินใจแทนคู่กรณี
ผู้ไ กล่ เ กลี่ ย หมายถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ที่ ได้ รั บการแต่ง ตั้ง ให้ เ ป็น ผู้ ไกล่ เกลี่ ย ความขั ด แย้ งในระบบ
การแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมาย หรืออาจเป็นบุคคลภายนอกที่คู่กรณียอมรับร่วมไกล่เกลี่ยด้วยก็ได้
การชุมนุมร้องเรียน หมายถึง การรวมตัวกันของกลุ่มคนเพื่อแสดงออกทางความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น การดาเนินชีวิต สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสภาพปัญหาที่กลุ่มคนได้รับ
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ผลกระทบ เป็นการรวมตัวที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มคน และ/หรือได้รับผลกระทบจาก
การปฏิบัติงานของเจ้าที่สาธารณสุข
2.5 ประเภทเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเภท
1) การให้บริการทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุข

นิยาม
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
การให้บริการรักษาพยาบาลหรือการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
ดาเนินการทางการแพทย์หรือ
เจ้าหน้าที่ เช่น การวินิจฉัย โรคผิดพลาด
สาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัด
การรักษาผิดพลาด ฯลฯ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ มี
ความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ และ
ผู้รับบริการหรือญาติมีความสงสัยในการ
ให้บริการดังกล่าว หรือเรียกร้องให้
เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ
กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ

2) คุณภาพการ
ให้บริการ

การที่ผู้ร้องเรียนแจ้งร้องเรียนเกี่ยวกับ
การให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานบริการ
ของกระทรวงสาธารณสุข

1. รอตรวจนาน
2. แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ทางานล่าช้า
3. แพทย์ปฏิเสธการรักษา
4. กริยาไม่เหมาะสม/วาจาไม่สุภาพ
5. ไม่เต็มใจให้บริการ
6. ระบบส่งต่อผู้ป่วย
ฯลฯ
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ประเภท
3) การบริหารจัดการ

นิยาม
่
การทีส่ วนราชการด
าเนินการด้านการ
ิ
บริหารจัดการโดยเปดเผย
โปร่งใส และ
เป็นธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและ
์
ผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน
่
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะดาเนินการ
์
และประโยชนระยะยาวของราชการที
่จะ
ไดรั้ บประกอบกัน

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณ
ร้องเรียนโดยกล่าวหาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีพฤติกรรมส่อในทางไม่
สุจริตหลายประการ
2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
มีพฤติกรรมส่อในทางไม่โปร่งใสหลาย
ประการ
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเลื่อน
ตาแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ
และการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม
ฯลฯ

4) วินัยข้าราชการ

กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์
การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วย
ขึ้นมาเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการ
วินัยข้าราชการตามที่กฎหมายกาหนด
ปฏิบัติหน้าที่ และกาหนดแบบแผนความ ฯลฯ
ประพฤติของข้าราชการ เพื่อให้
ข้าราชการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกาหนด
ให้ข้าราชการวางตัวให้เหมาะสมตาม
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551

5) การทุจริต

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน
ตาแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่
อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือ
หน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหน้าที่นั้น
หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น

1. การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับครุภัณฑ์
พัสดุ การก่อสร้าง
2. การบริหารงานของหน่วยงานที่ส่อไป
ในทางไม่สุจริต
ฯลฯ
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เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการปฏิบัติงาน
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-001
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่บังคับใช้ 1 มิถุนายน 2557
หน้า 14
ของ 89

ประเภท
6) ค่าตอบแทน

นิยาม
การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์
เพื่อการจ่ายเงินค่าตอบแทนสาหรับ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
ในช่วงนอกเวลาราชการ และเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือต่าง
หน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
1. การเบิกจ่ายเงิน พตส.
2. ค่าตอบแทนไม่ทาเวชปฏิบัติ
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
4. ค่าตอบแทน อสม.
ฯลฯ

7) ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่/ การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของ
หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานเกี่ยวกับการกระทาการใดๆ
ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด
อย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เจ้าหน้าทีย่ ืมเงินประชาชนแล้วไม่คืน
ฯลฯ

8) สวัสดิการของรัฐ

เป็นระบบทางสังคมที่รัฐให้หลักประกัน
แก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันใน
ด้านปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

1. หลักประกันสุขภาพ ทุกคนมีสิทธิ
ได้รับบริการป้องกันและรักษาโรคฟรี
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนข้าราชการบานาญ
ฯลฯ

9) ข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็น

การที่ผู้ร้องเรียนแสดงออกทางความ
คิดเห็นหรือการเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับ
การให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข

1. การปรับปรุงระบบการให้บริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข
2. การปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก
และสิ่งแวดล้อม
3. การเพิ่มบุคลากร
4. การเพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์
ฯลฯ
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ประเภท
นิยาม
10) การคุ้มครอง
การปกป้องดูแลผู้บริโภค ให้ได้รับความ
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ปลอดภัย เป็นธรรม จากผลิตภัณฑ์ด้าน
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม บริการทาง
การแพทย์ และสาธารณสุข

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
1. การให้บริการไม่ได้มาตรฐาน
2. ตลาดสด ร้านค้า/แผงลอย ไม่สะอาด
3. สิ่งแวดล้อมทั่วไป เช่น ขยะ/สิ่งปฏิกูล
น้าเสีย กลิ่นเหม็น เหตุราคาญ ฯลฯ
4. สถานบริการ สถานประกอบการไม่มี
ใบอนุญาต
ฯลฯ
11) ขอความอนุเคราะห์ การขอความอนุเคราะห์และการขอความ 1. ค่ารักษาพยาบาล
2. การขอขึ้นทะเบียนการล้างไต
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ นอกเหนือจาก
3. ขอย้ายสถานบริการ
สิทธิที่พึงได้รับ
ฯลฯ
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2.6 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
2.6.1 ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ชัดเจน
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียน
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ปรากฎอย่างชัดเจนว่าได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหาย ต้องการให้แก้ไขดาเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
2.6.2 ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคล
อื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.6.3 เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้ทางราชการช่วยเหลือหรือช่วยขจัดความเดือดร้อน
2.6.4 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.6.5 เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
ในการดาเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บเป็น
ฐานข้อมูล
2.6.6 ไม่เป็นคาร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
1) คาร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยานแวดล้อมชัดเจน และ
เพียงพอที่จะทาการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 จึง
จะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
2) คาร้องเรียนที่เข้าสู่ กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคาพิพากษาหรือ
คาสั่งที่สุดแล้ว
3) เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือองค์กร
อิส ระที่ กฎหมายกาหนดไว้เป็น การเฉพาะ เว้น แต่คาร้ องจะระบุ ว่าหน่ ว ยงานดังกล่ าวไม่ดาเนิ น การ หรื อ
ดาเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา
4) คาร้องเรียนที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้
พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี
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2.7 หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์ และการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ กรณีของข้าราชการพลเรือน
สามัญ
2.7.1 กรณีคับข้องใจที่จะร้องทุกข์ได้
ความคับข้องใจอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ของข้าราชการนั้น ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังนี้
1) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติโดยไม่มีอานาจหรือนอกเหนือ
อานาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสาคัญที่
กาหนดไว้สาหรับการนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็น
การสร้างขั้นตอนโดยไม่จาเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดขึ้นเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ
2) ไม่มอบหมายให้ปฏิบัติ
3) ประวิงเวลา หรือหน่วงเหนี่ยวการดาเนินการบางอย่างอันเป็นเหตุให้เสียสิทธิ หรือไม่
ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร
4) ไม่เป็นไปตาม หรือขัดกับระบบคุณธรรมตามมาตรา 42
2.7.2 ผู้มีอานาจพิจารณาและวินิจฉัยร้องทุกข์
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจและความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งกั น เมื่ อ มี ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น ควรจะได้
ปรึกษาหารือทาความเข้าใจกัน โดยผู้บังคับบัญชาต้องให้โอกาสและรับฟัง หรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว
เพื่อเป็นทางแห่งการทาความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น แต่ถ้าผู้มีความคับข้องใจไม่ประสงค์จะ
ปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคาชี้แจง หรือได้รับคาชี้แจงแล้วไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ตาม
กฎ ก.พ.ค. ได้ ดังนี้
ก. เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับ คือ
1) กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ต่า
กว่าผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น สาธารณสุขอาเภอ นายอาเภอ ผู้อานวยการโรงพยาบาล นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
2) กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนกลางที่ต่า
กว่าอธิบดี เช่น ผู้อานวยการกอง หรือผู้อานวยการสานัก ให้ร้องทุกข์ต่ออธิบดี และให้อธิบดีเป็นผู้มีอานาจ
วินิจฉัยร้องทุกข์ สาหรับกรณีสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น ถ้าเหตุเกิดจากผู้อานวยการวิทยาลัยใน
สั ง กั ด สถาบั น พระบรมราชชนก และผู้ อ านวยการส านั ก หรื อ หน่ ว ยงานส่ ว นกลาง จะต้ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ในฐานะอธิบดี) และปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
3) กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดี ให้ร้องทุกข์ต่อ
ปลัดกระทรวงซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ และให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ อนึ่ง
กรณีที่ผู้ว่าราชการมีคาสั่งย้ายหรือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับชานาญการ
พิเศษ ลงมา กฎหมายใหม่บัญญัติให้ เป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง หากจะร้องทุกข์ในเรื่องนี้
จะต้องร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ข. เหตุ เ กิด จากปลัด กระทรวง รั ฐมนตรี เ จ้าสังกัด หรือนายกรั ฐมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อ
ก.พ.ค. ดังนั้น ถ้าเหตุร้องทุกข์เกิดจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. อนึ่ง คาสั่งต่างๆของ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น บรรจุแต่งตั้ง เลื่อน ย้าย โอน นั้น ถ้าทา
ให้ข้าราชการเกิดความคับข้องใจแล้ว จะต้องร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ทุกกรณี สาหรับกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่ง
ได้รับมอบอานาจจากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนตาแหน่ง ข้าราชการใน
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค นั้น แม้ว่าจะออกเป็นคาสั่งของจังหวัดก็ตาม กรณีนี้ต้องถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทา
ในฐานะปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามที่ได้รับมอบอานาจ กรณีเช่นนี้จะต้องร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ไม่ใช่ ร้องทุกข์
ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.7.3 วิธีการร้องทุกข์
การร้องทุกข์ให้ร้องทุกข์ได้สาหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อื่นไม่ได้ และต้องทาคาร้อง
ทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบเหตุแห่งการ
ร้องทุกข์ โดยคาร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ คือ
1) ชื่อ ตาแหน่ง สังกัด และที่อยู่สาหรับการติดต่อเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์
2) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
3) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของเรื่องร้องทุกข์
4) คาขอของผู้ร้องทุกข์
5) ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ร้องทุกข์แทนกรณีที่จาเป็น
2.7.4 การมอบหมายให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทน
ผู้มีสิทธิร้องทุกข์จะมอบหมายให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทนตนได้แต่เฉพาะกรณีที่มี เหตุจาเป็น
เท่านั้น คือ กรณี 1) เจ็บป่วยจนไม่สามารถร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง 2) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่
อาจร้องทุกข์ได้ทันภายในเวลาที่กาหนด และ 3) มีเหตุจาเป็นอย่างอื่นที่ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นสมควร
ทั้งนี้ จะต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ มีสิทธิร้องทุกข์ พร้อมทั้งหลักฐานแสดงเหตุจาเป็น ถ้าไม่สามารถลง
ลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน
2.7.5 หลักฐานประกอบหนังสือร้องทุกข์
1) การยื่นคาร้องทุกข์ ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมคาร้องทุกข์ด้วย กรณีที่ไม่อาจแนบ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือบุคคลอื่น หรือเพราะเหตุอื่นใด ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย
2) ให้ผู้ร้องทุกข์ทาสาเนาคาร้องทุกข์และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ร้องทุกข์รับรองสาเนา
ถูกต้อง 1 ชุด แนบพร้อมคาร้องทุกข์ด้วย กรณีที่มีเหตุจาเป็นต้องมอบหมายให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทนก็ดี กรณี
ที่มีการแต่งตั้งทนายความหรือบุคคลอื่นดาเนินการแทนในขั้นตอนใดๆ ในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ร้องทุกข์ก็ดี ให้แนบหลักฐานการมอบหมายหรือหลักฐานการแต่งตั้งไปด้วย
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3) ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของผู้มีอานาจวินิจฉัยร้อง
ทุกข์ ให้แสดงความประสงค์ไว้ในคาร้องทุกข์ด้วย หรือจะทาเป็นหนังสือต่างหากก็ได้แต่ต้องยื่นหนังสือก่อนที่ผู้มี
อานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เริ่มพิจารณา
2.7.6 การยื่นหนังสือร้องทุกข์
การยื่นหนังสือร้องทุกข์ ทาได้ 2 วิธี คือ
1) ยื่นต่อพนักงานผู้รับคาร้องทุกข์ที่สานักงาน ก.พ. (กรณีร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.) หรือ เจ้าหน้าที่
ผู้รับหนังสือตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ของผู้บังคับบัญชาหรือของ
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือของผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
2) ส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ล งทะเบียน โดยถือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทาง
ประทับตรารับที่ซองหนังสือร้องทุกข์เป็นวันยื่นคาร้องทุกข์ โดยให้ส่งไปยังผู้บังคับบัญชา หรือส่งไปยังสานักงาน
ก.พ. (กรณีร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.)
2.7.7 ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชา
1) เมื่อผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ได้รับคาร้องทุกข์แล้วจะมีหนังสือแจ้งพร้อม
ทั้งส่งสาเนาคาร้องทุกข์ไปให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบ โดยให้ผู้บังคับบัญชานั้นส่งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องและคาชี้แจง ไปให้ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ประกอบการพิจารณา ภายใน 7 วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนั งสือร้ องทุกข์ สาหรับกรณีที่ยื่นคาร้องทุกข์ผ่านผู้ บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่ งการร้องทุกข์ก็ให้
ปฏิบัติในทานองเดียวกัน
2) ให้ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์
ของผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ในกรณีจาเป็นและสมควร อาจจะขอเอกสารและหลักฐานที่
เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งคาชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท
ข้าราชการ หรือบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคาหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้ รวมทั้งอาจจะให้ผู้
ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจา หรือไม่ก็ได้
3) ให้ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
นับแต่วันได้รับคาร้องทุกข์ และอาจขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 30 วัน
4) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้น อาจจะไม่รับเรื่องร้องทุกข์ ยกคาร้องทุกข์ หรือมี
คาวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคาสั่ง และให้เยียวยาความเสียหาย ให้ผู้ร้องทุกข์ หรือให้ดาเนินการอื่ นใดเพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม และเมื่อผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ว
ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ดาเนินการให้เป็นไปตามคาวินิจฉัยนั้นในโอกาสแรกที่ทาได้ และเมื่อ
ได้ดาเนินการตามคาวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว คาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ของผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์นั้นให้เป็นที่สุด
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2.7.8 สิทธิของผู้ร้องทุกข์
1) ผู้ร้องทุกข์อาจถอนคาร้องทุกข์ที่ยื่นไว้แล้วในเวลาใดๆ ก่อนที่ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
จะมีคาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้
2) ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ และคัดค้าน
ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ กรณีที่มีเหตุคัดค้านตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.พ.ค.
3) กรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยร้องทุกข์ มีสิ ทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ทราบ หรือถือว่าทราบคาวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้บังคับ บัญชาที่มีอานาจวินิจฉัยร้อง
ทุกข์หรือของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
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คู่มือการปฏิบัติงาน
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-001
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บทที่ 3

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1

ผังกระบวนการ
3.1.1 กระบวนการระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
ใช้เวลา
(PT/WR)

ลาดับ

กระบวนงาน

1

(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
รับเรือ่ งร้องทุกข์/ร้องเรียน ทุกช่องทาง

กรมวิชาการ
8 กรม

2

สานักงาน
ปลัด
กระทรวง
สาธารณสุข

เขตสุขภาพที่
1-12

กรุงเทพ
มหานคร

(2) กลุ่มรับเรือ่ งร้องเรียน สานักตรวจและประเมินผล
เสนอความเห็นเบือ้ งต้น

3
(3) ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจาเขต พิจารณาลงนาม

(3.2) ดาเนินการบริหารจัดการเรือ่ งราว
ร้องทุกข์
บริหาร

บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข

(3.1) ผู้ตรวจ
ราชการ
กระทรวง (CEO)
ประจาเขต

5 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

1-2 วัน

- หัวหน้างานรับเรื่อง
ร้องเรียน ประจาเขต

1 วัน

- ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ประจาเขต

15 วัน

- ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (CEO) ประจา
เขต
- หัวหน้างานรับเรื่อง
ร้องเรียน ประจาเขต
สานักตรวจและ
ประเมินผล
- ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ประจาเขต
- หัวหน้างานรับเรื่อง
ร้องเรียน ประจาเขต

(3.3) ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (CEO)
ประจาเขต ร่วมรับทราบและ
ดาเนินการ

2 วัน

ก

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
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1-2 วัน

- ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ประจาเขต
- หัวหน้างานรับเรื่อง
ร้องเรียน ประจาเขต

1-2 วัน

- ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (CEO) ประจา
เขต
- หัวหน้างานรับเรื่อง
ร้องเรียน ประจาเขต
สานักตรวจและ
ประเมินผล

(4) กลุ่มรับเรือ่ งร้องเรียน สานักตรวจและประเมินผล
สรุปและรายงานผล
5
(5) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ผู้ตรวจราชการกระทรวง

6

7

(6) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(กรณีทเี่ ป็นเรือ่ งร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข จะนาเรียนรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
สาธารณสุข เพือ่ โปรดทราบ)

(7) รายงานศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์ สรุป/รายงานผล

1-3 วัน

1-2 วัน

- ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (CEO) ประจา
เขต
- หัวหน้างานรับเรื่อง
ร้องเรียน ประจาเขต
สานักตรวจและ
ประเมินผล
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข
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3.1.1.1 ขอบเขต
กระบวนการระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุม
กระบวนงานทั้งสิ้น 6 กระบวนงาน คือ
1) กระบวนงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข
2) กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เขตสุขภาพที่ 1-12
3) กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
4) กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ กลุ่มกฎหมาย
5) กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข
6) กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีการชุมนุมร้องเรียน
เริ่มตั้งแต่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียนรับเรื่องและ
ทาการคัดแยกหนังสือเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มาจากทุกช่องทาง ส่งให้แต่ละหน่วยงานดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ ได้แก่
1) ผู้ ต รวจราชการกระทรวงประจาเขต พิ จ ารณาดาเนิ น การในด้ า นบริ ห ารจั ด การ/
ด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข /กรณีร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาผิดวินัย/ความรับผิด
ทางละเมิด/อุทธรณ์ร้องทุกข์/ร้องขอความเป็นธรรม
2) กรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับภารกิจของกรม
3) กรุงเทพมหานคร กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับภารกิจของกรุงเทพมหานคร
4) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กรณีร้องเรียนเจ้าหน้าทีส่ ่วนกลางในสังกัดสานัก
งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อเรื่องร้องทุ กข์/ร้องเรียน ได้รั บการแก้ ไขตามอานาจหน้ าที่ ผู้ ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต
สรุ ป รายงานผลการดาเนิ นการจัดการเรื่ องราวร้ องทุกข์ เสนอปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข รัฐ มนตรี ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขตามลาดับ (กรณีที่เป็นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
จะนาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อโปรดทราบ) และส่งผลการดาเนินงานไปยัง ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
ดาเนินการสรุปวิเคราะห์และรายงานผลความคืบหน้าในการดาเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของกระทรวง
สาธารณสุ ข ในเชิ ง นโยบาย ส าหรั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย นที่ ด าเนิ น การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง จนได้ ข้ อ ยุ ติ แ ล้ ว
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้หน่วยงานที่ส่งเรื่องและแจ้งผู้ร้องทราบต่อไป
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3.1.1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณามอบหมายและสั่ง
การให้ดาเนินการตามข้อร้องเรียน ตามที่เห็นสมควร
2) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณามอบหมายหน้าที่ พิจารณา
สั่งการ ให้ความเห็นชอบในกระบวนงานต่างๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานต่างๆ ตามกฎหมาย
3) ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1-12 มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาสั่งการ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ สอบสวน สดับตรับฟังข้อเท็จจริง และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
4) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 1-12 มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาสั่งการ
ให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องตรวจสอบ/สอบสวนข้อเท็จจริงหรือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบ
ด้วยผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
5) ผู้อานวยการศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข บทบาทหน้าที่
ในการคัดแยกเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อส่งให้กับหน่วยงานที่ดาเนินการกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนนั้นๆ และ
ดาเนินการสรุปวิเคราะห์และรายงานผลความคืบหน้าในการดาเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของกระทรวง
สาธารณสุขในเชิงนโยบาย และแจ้งให้หน่วยงานที่ส่งเรื่องและแจ้งผู้ร้องทราบต่อไป
6) ส านั ก ตรวจและประเมิ น ผล (หั ว หน้ า งานรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น เขตสุ ข ภาพที่ 1-12)
มีบทบาทหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ สรุปประเด็น ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลประกอบการ
พิ จารณา และเสนอความเห็ นเบื้ องต้ นให้ ผู้ ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต พิ จารณาสั่ งการตรวจสอบข้ อเท็ จจริ ง
และสรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เสนอความเห็นเบื้องต้น เพื่อรายงานผู้บริหารตามลาดับขั้น

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บังคับใช้ 1 มิถุนายน 2557
หน้า 25
ของ 89

คู่มือการปฏิบัติงาน
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-001
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3.1.1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
(1) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ทาการคัดแยก
เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย น และส่ ง ให้ กั บ หน่ ว ยงานที่ ด าเนิ น การกั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ กข์ / ร้ อ งเรี ย น (เขตสุ ข ภาพ
กรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร) ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่
(2) ส านั กตรวจและประเมิ นผล (หั วหน้ างานรั บเรื่ องร้ องเรี ยนประจ าเขต) ศึ กษาวิ เคราะห์
สรุปประเด็น ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ อขอข้อมูลประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นเบื้องต้น
และจัดทาหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต พิจารณาสั่งการ/ส่งเรื่อง
(3.1) หั วหน้ างานรั บเรื่ องร้ องเรี ยน ผู้ รั บผิ ดชอบประจ าเขตสุ ขภาพที่ 1-12
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง) รับเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สรุปประเด็นในเบื้องต้นเสนอ
ผู้ ต รวจราชการกระทรวง พิ จ ารณาสั่ ง การให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การ กรณี ด้ านบริ ห ารจั ด การ/
ด้านบริการ/บัตรสนเท่ห์
(3.2) ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามอานาจหน้าที่
(3.3) รายงานให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) ทราบ
(4) หั ว หน้ างานรั บ เรื่ องร้ องเรี ยน ผู้ รั บผิ ดชอบประจ าเขต สรุ ป รายงานผลการ
ดาเนินการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ตรวจราชการกระทรวง
(5) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต รับทราบ
(6) เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรณีที่เป็นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะนาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อโปรดทราบ
(7) ส านั ก ตรวจและประเมิ น ผล (หั วหน้ างานรั บเรื่ องร้ องเรี ยนประจ าเขต) ส่ ง ผลการ
ดาเนินงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสรุป
วิเคราะห์และรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข ในเชิงนโยบาย
สาหรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงจนได้ข้อยุติแล้ว ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องและแจ้งผู้ร้องทราบต่อไป

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามนาไปใช้ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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3.1.2 กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข
ใช้เวลา
(PT/WR)

ลาดับ

กระบวนงาน

1

(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
รับเรือ่ งร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์
ทุกช่องทาง

2

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

3

(3) คัดแยก/วิเคราะห์เนือ้ หาของเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/
บัตรสนเท่ห์/แจ้งเบาะแส และจัดทาหนังสือไปยังหน่วยงาน
กรม
วิชาการ
8 กรมฯ

สานักงาน
ปลัด
กระทรวง
สาธารณสุข
(ส่วนกลาง)

เขต
สุขภาพ
ที่ 1-12

5 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

1-2 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

ลงนาม

(5.1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
กรม
วิชาการ
8 กรมฯ

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

ไม่ลงนาม

ลงนาม
5

5 นาที

กรุงเทพ
มหานคร

4
ผอ. ศูนย์ฯ
พิจารณา

ผู้รับผิดชอบ

สานัก
งานปลัด
กระ
ทรวง
สาธารณ
สุข

เขต
สุขภาพ

(5.2) แจ้งผู้ร้องทุกข์/
ร้องเรียน (ที่มีชื่อ/ที่อยู่/
หน่วยงาน ชัดเจน)

กรุง
เทพ
มหา
นคร

ก

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ลาดับ

กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

30 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

ก

6

7

(6.1) รับรายงานผลการดาเนินงาน
จากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

(7) สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
จากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

8

9

(6.2) ติดตามความก้าวหน้าของ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

ศูนย์ฯ
พิจารณา
ลงนาม
(9) หนังสือและรายงานเสนอ
- ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
- ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1111
- หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
- เว็บไซต์
- ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน

10

(10) เก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ การ
ประมวลผลและสรุปวิเคราะห์

15 นาที/ เรือ่ ง

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

11

(11) จัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์
เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี)

1 วัน/ 30 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

12

(12) รายงานศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข เก็บเรือ่ ง

เอกสารฉบับนี้เป็ นสมบัติของศูนย์ บริหารจัดการเรื่องราวร้ องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุ ข ห้ ามนาไปใช้ ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ ได้ รับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บังคับใช้ 1 มิถุนายน 2557
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3.1.2.1 ขอบเขต
เริ่ มจากศู น ย์ บ ริ ห ารจั ดการเรื่อ งราวร้ องทุ กข์ กระทรวงสาธารณสุ ข รั บเรื่ องร้อ งทุก ข์ /
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอความเป็นธรรม/ขอความอนุเคราะห์ จากทุกช่องทาง พิจารณาเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์ ที่ได้รับ ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์
บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ คัดแยกหนังสือตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมวิชาการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ และกรุงเทพมหานคร) ดาเนิน การ
ตรวจสอบเอกสารที่แนบมากับหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์ สรุปความเห็น เสนอและจัดทาหนังสือแจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน
เบื้องต้น (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ผู้อานวยการศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ พิจารณาลงนาม
ส่งเรื่องให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องดาเนินการ (กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม) เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ และกรุงเทพมหานคร) และแจ้ง
ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน ศูนย์บริหารจัดการ
เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ฯ รั บ รายงานและติ ด ตามความก้ า วหน้ า ผลการด าเนิ น งานจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ และ
กรุงเทพมหานคร) สรุปรายงานผลการดาเนินงาน เสนอผู้อานวยการศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ
พิจารณาลงนามเสนอผู้บริหาร และรายงานสานักนายกรัฐมนตรี (GCC 1111) แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรีย น
รวบรวม/จัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ รายงานผลการจัดการ
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เป็นรายเดือนแก่ผู้บริหารตามลาดับ ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข เก็บเรื่อง

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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3.1.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
(1) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข รับเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอความเป็นธรรม/ขอความอนุเคราะห์ จากทุกช่องทางที่ได้รับ
(2) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ลงทะเบียนรับ
เรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(3) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข คัดแยกหนังสือ
ตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ และกรุงเทพมหานคร) ดาเนินการตรวจสอบเอกสารที่แนบมากับหนังสือร้อง
ทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแส/บั ต รสนเท่ ห์ วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาของเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแส/
บัตรสนเท่ห์ สรุปความเห็น และจัดทาหนังสือแจ้ง ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนเบื้องต้น (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน
ชัดเจน)
(4) เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ กระทรวงสาธารณสุ ข เสนอ
ผู้อานวยการศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ พิจารณาลงนาม กรณีไม่ลงนาม ส่งกลับและแก้ไขเอกสาร
ดาเนินการตามขั้นตอน (3) ให้ถูกต้อง
(5) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
(5.1) ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ (กรมวิชาการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ และกรุงเทพมหานคร)
(5.2) แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้น
ภายใน 15 วัน
(6) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
(6.1) รั บ รายงานผลการด าเนิ น งานจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การ
(กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ และ
กรุงเทพมหานคร)
(6.2) ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ผลการด าเนิ น งานจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ และ
กรุงเทพมหานคร)
(7) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข สรุปรายงานผล
การดาเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ และกรุงเทพมหานคร) และเสนอความเห็นเพื่อให้ผู้อานวยการศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ พิจารณาลงนาม
(8) ผู้อานวยการศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ พิจารณาลงนามถึงปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข/ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี ผู้ร้องทุกข์ /
ร้องเรียน และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
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(9) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข รายงานผลการ
ดาเนินงานเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
1111 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เว็บไซต์ ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อทราบ
(10) เจ้าหน้ าที่ศูน ย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ดาเนินการ
จัดเก็บข้อมูล (Scan) บันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมวลและสรุปวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
(11) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข จัดทารายงาน
สรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหารตามลาดับชั้นเป็นรายเดือน และรายงานประจาปี
(12) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข จัดเก็บเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน
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3.1.3 กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน เขตสุขภาพที่ 1-12
ใช้เวลา
(PT/WR)

ลาดับ

กระบวนงาน

1

(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

2

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สานักตรวจและประเมินผล

5 นาที

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
สานักตรวจและ
ประเมินผล

3

(3) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ ประจาเขต

5 นาที

หัวหน้างานรับเรือ่ ง
ร้องเรียน ประจาเขต

1 วัน

หัวหน้างานรับเรือ่ ง
ร้องเรียน ประจาเขต

1 วัน

หัวหน้างานรับเรือ่ ง
ร้องเรียน ประจาเขต

1 วัน

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจาเขต

7 วัน

หัวหน้างานรับเรือ่ ง
ร้องเรียน ประจาเขต

4

(4) วิเคราะห์/สรุปเนื้อหา
- อยู่ในอานาจหน้าที่หรือไม่
- ประสานและจัดทาหนังสือถึงหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

5

(5) เสนอความเห็นเบือ้ งต้น

6

(6) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต
พิจารณาลงนาม
ลงนาม
(6.1) อานาจผู้ว่าราชการจังหวัด (วินัย/ทุจริต)
ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการ
(ลงนามในฐานะปลัดกระทรวงฯ)

ลงนาม

ลงนาม

(6.2) อานาจผู้ตรวจราชการ (CEO)
(ยกเว้นวินัย/ทุจริต)

(6.3) เกินอานาจผู้ว่าราชการจังหวัด
(วินัย/ทุจริต/บริการทางการแพทย์)

กรณี
- งานบริหาร/บริการ
- บัตรสนเท่ห์
- ขอความเป็นธรรม
- ขอความอนุเคราะห์
- คุ้มครองผู้บริโภค/สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม

- กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม
- กลุ่มกฎหมาย และสาเนาให้ศูนย์
สันติวิธีสาธารณสุข

%

$

ผู้รับผิดชอบ

&
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3.1.3.1 ขอบเขต
เริ่ มจากศู น ย์ บ ริ ห ารจั ดการเรื่อ งราวร้ องทุ กข์ กระทรวงสาธารณสุ ข รั บเรื่ องร้อ งทุก ข์ /
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ ขอความเป็นธรรม/ขอความอนุเคราะห์ จากทุกช่องทาง ส่งสานักตรวจ
และประเมินผล ลงทะเบี ยนรับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่ งไปยังหัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจาเขต
ลงทะเบียนในระบบสารบรรณประจาเขต วิเคราะห์/สรุปเนื้อหาในเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/
บัตรสนเท่ห์/ขอความเป็นธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ที่ได้รับว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในอานาจการบริหารจัดการ
หรือไม่ ประสานและจัดทาหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอความเห็นเบื้องต้น แก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจาเขต พิจารณาลงนามในหนังสือในแต่ละกรณี ได้แก่ 1) กรณีเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่อยู่ในอานาจของ
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด (ในราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค) ส่ ง เรื่ อ งให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ด าเนิ น การ ก รณี นี้
ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต ลงนามในฐานะปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2) กรณีเรื่องงานบริหาร บริการ
บัตรสนเท่ห์ ขอความเป็นธรรม และขอความอนุเคราะห์ ส่งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) ดาเนินการ และ
3) กรณีเรื่องร้ องทุกข์/ ร้องเรีย น อานาจการพิจารณาเป็น ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องวินัย ทุจริ ต
ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม เรื่องบริการทางการแพทย์ (คดีทางการแพทย์) ส่งกลุ่มกฎหมาย
และสาเนาส่งศูนย์สันติวิธีสาธารณสุขทราบ
หมายเหตุ
$

%

&

กรณีเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่อยู่ในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (ในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค) ดาเนินการ
กรณีเรื่องร้องเรียนงานบริหาร บริการ และบัตรสนเท่ห์ ขอความเป็นธรรม ขอความ
อนุเคราะห์ คุ้มครองผู้บริโภค/สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO)
ดาเนินการ
กรณี เ รื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย น อ านาจการพิ จ ารณาเป็ น ของปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
ดาเนินการ
1) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
2) กลุ่มกฎหมาย และศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข
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3.1.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
(1) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ทาการคัดแยก
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และส่งให้กับสานักตรวจและประเมินผล
(2) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ สานักตรวจและประเมินผล ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(3) หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจาเขต ลงทะเบียนรับเรื่องและลงข้อมูลเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ในระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของเขตสุขภาพ
(4) หั วหน้ างานรั บเรื่ องร้ องเรี ยนประจ าเขต วิ เคราะห์ /สรุ ปเนื้ อหา เรื่ องร้ องทุ กข์ /ร้ องเรี ยน
แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ ขอความเป็นธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ที่ได้รับว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในอานาจการ
บริ ห ารจั ด การหรื อ ไม่ หั ว หน้า งานรับ เรื่ องร้ อ งเรี ย นประจ าเขต ประสานและจั ด ทาหนั ง สื อ ถึ ง หน่ ว ยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง
(5) หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจาเขต เสนอความเห็นเบื้องต้นแก่ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงประจาเขต เพื่อพิจารณาสั่งการ
(6) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต พิจารณาลงนามในหนังสือแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้
(6.1) กรณี เ รื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ / ร้ อ งเรี ย น ที่ อ ยู่ ใ นอ านาจของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
(ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค) ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจั งหวัดดาเนินการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต
ลงนามในฐานะปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(6.2) กรณีเรื่องร้องเรียนงานบริหาร บริการ บัตรสนเท่ห์ ขอความเป็นธรรม และ
ขอความอนุเคราะห์ ส่งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) พิจารณาดาเนินการ
(6.3) กรณีเรื่องร้ องทุกข์/ ร้ องเรี ย น อานาจการพิจ ารณาเป็ น ของปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และเป็นเรื่องวินัย ทุจริต ส่งเรื่องให้กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ หากเป็นเรื่องบริการทางการแพทย์ (คดีทางการแพทย์) ส่งให้กับกลุ่มกฎหมาย และสาเนาให้ศูนย์สันติวิธี
สาธารณสุขทราบ
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(1) กรณีวินัย/ทุจริตอยู่ในอานาจผู้ว่าราชการจังหวัด ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ลาดับ

ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน

ผู้รับผิดชอบ

$
1

2

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาวินจิ ฉัยตามอานาจหน้าที่
และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
(2) จังหวัดรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง)
- ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- การปรับปรุงแก้ไขปัญหา

3

15-30 วัน

เจ้าหน้าที่กลุม่ งานนิตกิ าร
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

5 วัน

เจ้าหน้าที่กลุม่ งานนิตกิ าร
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

1 วัน

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
สานักบริหารกลาง

(3) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สานักบริหารกลาง
4
(4) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สานักตรวจและประเมินผล
5
6

7

8

(5) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ ประจาเขต
(6) หัวหน้างานรับเรือ่ งร้องเรียนประจาเขต
- สืบค้นเรือ่ งเดิม
- ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สรุปเนื้อหา
- เสนอความเห็นและจัดทาหนังสือสรุปรายงาน
ไม่มีมูลความผิด
(7) ผู้ตรวจราชการกระทรวง
(7.1) ทราบ/
พิจารณารายงานฯ
ยุติเรื่อง
มีมูลความผิด
(8) เสนอนิตกิ รประจาเขตพิจารณาผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ก

(7.2)
- รายงาน CEO เพื่อทราบ
- รายงาน ศบท.

5 นาที
/เรื่อง

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
สานักตรวจและ
ประเมินผล

5-10 นาที

หัวหน้างานรับเรือ่ ง
ร้องเรียน ประจาเขต

1-2 วัน

หัวหน้างานรับเรือ่ ง
ร้องเรียน ประจาเขต

1-2 วัน

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจาเขต

1-2 วัน

นิติกรประจาเขต

1 วัน

หัวหน้างานรับเรือ่ ง
ร้องเรียน ประจาเขต

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บังคับใช้ 1 มิถุนายน 2557
หน้า 35
ของ 89

คู่มือการปฏิบัติงาน
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-001
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลาดับ

ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน

ผู้รับผิดชอบ

ก
9

(9) นิติกรประจาเขต เสนอความเห็น

7 วัน

10

(10) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต รับทราบผล

1-2 วัน

11

12

13

14

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
(11) ทราบ/ยุติเรื่อง

(12) จัดทาหนังสือส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรายงานผลเพิ่มเติม
(13) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน
ผลเพิ่มเติม

(14) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต
รับทราบผล
(15) ลงข้อมูลในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

15
(16) รายงานศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์ สรุป/รายงานผล

นิติกรประจาเขต

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจาเขต

2 วัน

หัวหน้างานรับเรือ่ ง
ร้องเรียน ประจาเขต

7 วัน

นิติกรประจาเขต

2-3 วัน

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจาเขต

1 วัน

หัวหน้างานรับเรือ่ ง
ร้องเรียน ประจาเขต

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข
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1.1 ขอบเขต
เริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัด (ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค) รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส พิจารณาวินิจฉัย ตามอานาจหน้าที่แจ้งหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ส านักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด รายงานผลการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และการปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขปั ญ หาต่ อปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข (ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต) สานักบริหารกลาง ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งไปยังสานักตรวจและประเมินผลลงทะเบียนรับเรื่ องในระบบสารบรรณ ส่งไปยังหัวหน้ากลุ่ม
รับเรื่องร้องเรียนประจาเขต ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนประจาเขต
สื บ ค้ น เรื่ อ งเดิ ม ตรวจสอบ วิ เ คราะห์ สรุ ป เนื้ อ หา เสนอความเห็ น พร้ อ มจั ด ท าหนั ง สื อ สรุ ป รายงานต่ อ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขตพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
1) กรณีไ ม่ มีมู ล ความผิ ด ผู้ ต รวจราชการกระทรวงประจ าเขตทราบและยุ ติเ รื่อ งตามที่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เสนอความเห็น รายงานผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขตเพื่อทราบ รายงาน
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมข้อมูลปิดเรื่อง
2) กรณีมีมูลความผิด เสนอนิติกร ประจาเขต พิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
เสนอความเห็นให้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขตรับทราบผล/ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน
เพิ่มเติม หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจาเขต ลงข้อมูลในระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเขต
รายงานให้ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด (ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค) พิจารณาวินิจฉัยตามอานาจ
หน้าที่ส่งเรื่องให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดดาเนินการตามอานาจหน้าที่ และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แจ้ งหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกลับมายังสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
(2) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทาหนังสือรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
การปรับปรุงแก้ไขปัญหา เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต) ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
(3) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ สานักบริหารกลาง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเรื่องให้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต
ตามหนังสือที่อ้างถึง
(4) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ สานักตรวจและประเมินผล ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(5) สานักตรวจและประเมินผล (หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจาเขต) ลงทะเบียนรับ
เรื่องและข้อมูลในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาเขต
(6) สานักตรวจและประเมินผล (หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจาเขต) สืบค้นเรื่องเดิม
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ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปเนื้อหา และจัดทาหนังสือเสนอความเห็นต่อ ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต เพื่อ
พิจารณาสั่งการ
(7) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต พิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
(7.1) กรณีไม่มีมูลความผิด ผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบและยุติเรื่องตามที่จังหวัด
เสนอความเห็น
(7.2) สานักตรวจและประเมินผล (หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจาเขต) รายงาน
ผู้ ต รวจราชการกระทรวงประจ าเขตทราบ และรายงานศูน ย์ บ ริ ห ารจัด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ กข์ กระทรวง
สาธารณสุข
(8) กรณีมีมูลความผิดตามที่จังหวัดได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง (ผลการลงโทษ
ทางวินัย /การปรับปรุงแก้ไข/การช่วยเหลือ/การอนุเคราะห์) หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจาเขต เสนอ
นิติกรประจาเขต พิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
(9) นิติกรประจาเขต พิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นให้
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
(10) ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับทราบผล
(11) เห็นชอบตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทราบ/
ยุติเรื่อง
(12) ไม่เห็นชอบตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง หัวหน้า
กลุ่มตรวจราชการประจาเขต จัดทาหนังสือส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานเพิ่มเติม หรือส่งเรื่องให้กลุ่ม
เสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
(13) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
(14) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขตรับทราบผล เห็นชอบตามที่รายงานเพิ่มเติม
(15) ส านั ก ตรวจและประเมิ น ผล (หั ว หน้ า งานรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นประจ าเขต) ลงข้ อ มู ล
ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
(16) สานักตรวจและประเมินผล (หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจาเขต) รายงานผลให้
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บังคับใช้ 1 มิถุนายน 2557
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(2) กรณีร้องเรียนงานบริหาร/บริการ/บัตรสนเท่ห์ (ยกเว้นวินัย และทุจริต)
ลาดับ

กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

%
1

(1) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สานักตรวจและประเมินผล

5 นาที

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
สานักงานตรวจและ
ประเมินผล

2

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ ประจาเขต

5 นาที

หัวหน้างานรับเรือ่ ง
ร้องเรียน ประจาเขต
สานักตรวจและ
ประเมินผล

3

(3) - วิเคราะห์ สรุปเนือ้ หา เสนอความเห็น

1 วัน

หัวหน้างานรับเรือ่ ง
ร้องเรียน ประจาเขต
สานักตรวจและ
ประเมินผล

- จัดทาหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4

(4) ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจาเขต พิจารณา

1-2 วัน

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจาเขต

7 วัน

เจ้าหน้าที่กลุม่ งานนิตกิ าร
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

ลงนาม
5

(5) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเรือ่ ง และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ

6

(6) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ผู้ตรวจราชการกระทรวง)
- ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- การปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน

10-15 วัน

เจ้าหน้าที่กลุม่ งานนิตกิ าร
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

7

(7) ปลัดกระทรวงฯ (ผู้ตรวจราชการกระทรวง)
รับรายงาน

15 วัน

เจ้าหน้าที่กลุม่ งานนิตกิ าร
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

8

(8) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สานักบริหารกลาง

1 วัน

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
สานักบริหารกลาง

ก
เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
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คู่มือการปฏิบัติงาน
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สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลาดับ

กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

ก
9

10

(9) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ ประจาเขต

(10) หัวหน้างานรับเรือ่ งร้องเรียนประจาเขต
- สืบค้นเรื่องเดิม
- ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สรุปเนือ้ หา
- เสนอความเห็น

11

5 นาที

30 นาที/เรือ่ ง

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
สานักตรวจและ
ประเมินผล
หัวหน้างานรับเรือ่ ง
ร้องเรียน ประจาเขต
สานักตรวจและ
ประเมินผล

1 วัน

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจาเขต

12

เห็นชอบ
[
(12) ทราบ/ติดตามประเมินผล

1-วัน

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจาเขต

13

(13) ลงข้อมูลในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

10 นาที

(11) ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจาเขต พิจารณารายงาน

14

(14) รายงานศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์ สรุป/รายงานผล

หัวหน้างานรับเรือ่ ง
ร้องเรียน ประจาเขต
สานักตรวจและ
ประเมินผล
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บังคับใช้ 1 มิถุนายน 2557
หน้า 40
ของ 89

คู่มือการปฏิบัติงาน
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-001
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2.1 ขอบเขต
เริ่ มจากหั วหน้ างานรั บเรื่ องร้ องเรี ยน ส่ งเรื่ องกรณี งานบริ หาร บริ การ และบั ตรสนเท่ ห์
ขอความเป็นธรรม ขอความอนุเคราะห์ (ยกเว้นวินัย/ทุจริต) ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) ประจาเขต ดาเนินการ
สานักตรวจและประเมินผล ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่งไปยังหัวหน้างานรับเรื่อง
ร้องเรียนประจาเขต ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณประจาเขต วิเคราะห์/ สรุปเนื้อหา เสนอความเห็น
และจัดทาหนังสือเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) ประจาเขต พิจารณาลงนามถึงสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการปรั บปรุง
แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ ตรวจราชการกระทรวง) หัวหน้างานรับเรื่อง
ร้องเรียนประจาเขต ลงทะเบียน สืบค้นเรื่องเดิม ตรวจสอบวิเคราะห์สรุปเนื้อหา พร้อมเสนอความเห็นให้
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) รับทราบ ลงข้อมูลในระบบจัดการเรื่องราวร้ องทุกข์ และรายงานศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
(1) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ สานักตรวจและประเมินผล รับเรื่องและลงทะเบียนรับ
เรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(2) หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจาเขต สานักตรวจและประเมินผล
ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณประจาเขต
(3) หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจาเขต สานักตรวจและประเมินผล
วิเคราะห์ สรุปเนื้อหา และจัดทาหนังสือเสนอความเห็นต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) ประจาเขต
(4) ผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) ประจาเขต พิจารณาลงนามในหนังสือถึงสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
(5) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด รับเรื่องและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน
(6) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) ประจาเขต)
(7) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) ประจาเขต) รับรายงาน
(8) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ สานักบริหารกลาง รับเรื่องและลงทะเบียนรับเรื่องในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(9) หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจาเขต สานักตรวจและประเมินผล
ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณประจาเขต

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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(10) หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจาเขต สานักตรวจและประเมินผล
สืบค้นเรื่องเดิม ตรวจสอบวิเคราะห์ สรุปเนื้อหา เสนอความเห็น
(11) ผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) ประจาเขต พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง การปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน
(12) ผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) ประจาเขต เห็นชอบและรับทราบผลการดาเนินงาน
และติดตามประเมินผลการปรับปรุงแก้ไข
(13) หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจาเขต สานักตรวจและประเมินผล
ลงข้อมูลในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
(14) หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจาเขต สานักตรวจและประเมินผล
รายงานศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
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(3) กรณีวินัย/ทุจริต และบริการทางการแพทย์ที่เกินอานาจผู้ว่าราชการจังหวัด
ลาดับ

ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน

ผู้รับผิดชอบ

&

1-2

30 วัน
(1) กรณีวินัย/ทุจริต
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม

ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน

(2) กรณีบริการทางการแพทย์ (คดี)
- กลุ่มกฎหมาย และสาเนาส่งศูนย์
สันติวิธีสาธารณสุข

- กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม
- กลุ่มกฎหมาย
- ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข

ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน

3.1 ขอบเขต
เริ่มกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม รับเรื่องจากผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ กรณีวินัยและทุจริต (เรื่องเกินอานาจผู้ว่าราชการจังหวัด ) และกลุ่มกฎหมาย
รั บเรื่ องจากผู้ ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต ด าเนิ นการตามอ านาจหน้ าที่ กรณี บริ การทางการแพทย์ ที่ เป็ นคดี
หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจาเขต สาเนาเรื่องส่งศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข
หมายเหตุ

1. กรณีวินัย/ทุจริตเกินอานาจผู้ว่าราชการจังหวัด (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
หน้า 43-71)
2. กรณีคดีทางการแพทย์ (กลุ่มกฎหมาย หน้า 72-76)

3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
(1) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม รับเรื่องจากผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่กรณีวินัยและทุจริต (เรื่องเกินอานาจผู้ว่าราชการจังหวัด)
(2) กลุ่มกฎหมาย รับเรื่องจากผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
กรณีบริการทางการแพทย์ที่เป็นคดี และหัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจาเขต สาเนาเรื่องส่งศูนย์สันติวิธี
สาธารณสุข
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3.1.4 กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
มีกระบวนการในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยแบ่งเป็นเรื่องร้องเรียนกรณีกระทาผิดวินัย/
ทุจริต และเรื่องร้องทุกข์ ดังนี้
1. กรณีร้องเรียนว่ากระทาผิดวินัย/ทุจริต
1.1 กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน กรณีข้าราชการกระทาผิดวินัย/ทุจริต
1.2 กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนกระทาผิดวินัย/ทุจริต กรณีลูกจ้างประจา และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข
1.3 กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนกระทาผิดวินัย/ทุจริต กรณีพนักงานราชการ
2. กรณีร้องทุกข์
2.1 กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข
2.2 กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของพนักงานราชการ กรณีเป็นคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
ในส่วนกลางของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ตาแหน่งต่ากว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.3 กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของพนักงานราชการ กรณีเป็นคาสั่ง ทางปกครองของ
อธิบดี
2.4 กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ ของพนักงานราชการ กรณีเป็นคาสั่งทางปกครองของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้รับมอบอานาจ

เอกสารฉบับนี้เป็ นสมบัติของศูนย์ บริหารจัดการเรื่องราวร้ องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุ ข ห้ ามนาไปใช้ ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ ได้ รับอนุญาต
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(1) กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน กรณีข้าราชการกระทาผิดวินัย/ทุจริต
ลาดับ
1

ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน
(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

(1.1) ส่วนภูมิภาค

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์กระทรวง
สาธารณสุข

(1.2) ส่วนกลาง
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

เขตสุขภาพที่ 1-12
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง)

2

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

2 วัน

เจ้าหน้าที่สารบรรณ
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม

3

(3) นิติกรประจาเขต ผูร้ ับผิดชอบวิเคราะห์
สรุปเนือ้ หา และเสนอความเห็น

7 วัน

นิติกรประจาเขต

4

(4) ผอ. สวค.
พิจารณาลงนาม

2 วัน

ผู้อานวยการ
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม

5

(5) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3 วัน

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/รองปลัดฯ
นิติกรประจาเขต

6

(6) พิจารณาลงนาม

7

(7) แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน/ตรวจสอบข้อเท็จจริง

5 วัน

คกก. สืบสวน/
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

8

(8) คณะกรรมการสืบสวน/ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงาน

60 วัน

คกก. สืบสวน/
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ก
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ลาดับ

ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน

ผู้รับผิดชอบ

ก
9

15 วัน
(9) ปลัดกระทรวงฯ พิจารณาผลการ
สืบสวน/พิจารณาในเบื้องต้น

มีมูล

(9.3) แจ้งผู้
ร้อง
(กรณีลงชือ่ )
ทราบ

(9.1) ให้ยุติเรื่องได้

มีมูล

10

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง (มาตรา 93) และ
สอบสวน

แต่งตั้งหรือไม่แต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (มาตรา
92) และสอบสวน
ไม่กระทาผิด

(9.2) แจ้งผู้
ร้อง
(กรณีลงชือ่ )
ทราบ

(10.2) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

(10.1) ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

พิจารณา
ความผิด

ไม่มีมูล

สั่งยุติเรื่อง

60 วัน (กรณี
ความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง)
120 วัน (กรณี
ความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง)

- นิติกรเจ้าของเรือ่ ง
เดิม/นิติกรบัญชีผู้
สอบสวน
- ผอ. สวค.
- ปลัดกระทรวงฯ

คกก. สอบสวน

รายงานผลการสอบสวนและ
เสนอความเห็นที่ได้พจิ ารณา
แล้ว

15 วัน

- ผอ. สวค.
- นิติกรบัญชีผู้ตรวจ
สานวน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5 วัน

- ปลัดกระทรวงฯ /
รองปลัดกระทรวงฯ

90 วัน

อ.ก.พ. กระทรวง

กระทาผิด

สั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/
ลดเงินเดือน/งดโทษ
ไม่ผิดวินัย
สั่งยุติเรื่อง

รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง

11

ผิดวินัย
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์/
ตัดเงินเดือน/ลด
เงินเดือน/งดโทษ
ปลดออก/ไล่ออก
รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง

(11) อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณา

ข
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ลาดับ

กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

7 วัน

ผูส้ ง่ั บรรจุตามมาตรา 57

7 วัน

นิติกรประจาเขต และ

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข

ข
12
13

(12) สั่งตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง
(13) นิติกรประจาเขต และ ผอ. สวค.

(13.1) แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ

14

ผอ. สวค.

(13.2) รายงานผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจาเขต
นสาธารณสุขนิเทศก์ ประจาเขต

(14) รายงานศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

1.1 ขอบเขต
เริ่มจากศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องร้องเรียนโดยการคัด
แยกเรื่องราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนกลาง ดังนี้
1) ส่งเขตสุขภาพที่ 1-12 กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคของ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ ดารงตาแหน่งอานวยการระดับสูง/อานวยการระดับต้น/ระดับเชี่ยวชาญ
เช่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป นายแพทย์เชี่ยวชาญ และ
ผู้อานวยการวิทยาลัย ข้าราชการทุกตาแหน่ง และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก และเขตสุขภาพ ส่งต่อไปยังกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
2) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็น
2.1) ข้า ราชการ/ลู กจ้ างประจ า/พนักงานราชการทุกตาแหน่ง ในสั ง กัดราชการบริ ห าร
ส่วนกลาง
2.2) รองปลัดกระทรวง/ผู้ตรวจราชการกระทรวง/สาธารณสุขนิเทศก์/อธิบดี/ รองอธิบดี/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้อานวยการสานักหรือกลุ่มในสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
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กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ส่งเรื่องให้นิติกรประจาเขตดาเนินการ เสนอเรื่องให้ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขหรือผู้รับมอบอานาจตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ. พิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือพิจารณา
เบื้ องต้น คณะกรรมการสื บสวนดาเนินการตามอานาจหน้าที่และรายงานผลให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
พิจารณา เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีไม่มีมูลให้ยุติเรื่องได้ กรณีมีมูลความผิดโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้น
ดาเนินการ ดังนี้ 1) กรณีมีมูลความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้
ทราบ ให้ สั่ งลงโทษตามควรแก่กรณี โดยไม่ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หรือจะแต่งตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ ถ้าผลการสอบสวนเห็นว่าไม่ได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง และ
หากผลการสอบสวนเห็นว่ากระทาผิดให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน หรืองดโทษแล้วแต่กรณี
2) กรณีมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อสอบสวนเสร็จให้
รายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห็นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และเมื่อได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่าผู้ ถูกกล่ าวหาไม่ได้กระทาผิ ดตามข้อกล่ าวหาให้ สั่ งยุติเรื่อง หากกระทาผิ ดตามข้อกล่ าวหาให้ สั่ งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน งดโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แล้วแต่กรณีรายงานไปให้ อ.ก.พ. กระทรวง
พิจารณา แล้วสั่งตามมติของ อ.ก.พ. นิติกรประจาเขต และผู้อานวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
ดาเนินการเพื่อแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ รายงานผลให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต และรายงานผลให้ศูนย์
บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุขทราบ
1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
(1) ศูน ย์ บ ริ ห ารจั ดการเรื่ องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุ ข ส่ งเรื่องร้องเรียนโดยการ
คัดแยกเรื่องในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส่งให้เขตสุขภาพ และสาหรับเรื่องในราชการบริหารส่วนกลางส่ง ให้
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ดังนี้
(1.1) ส่งเขตสุขภาพ พิจารณาและส่งเรื่องไปให้กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
กรณี ผู้ ถูกร้องเรี ย นเป็ น ข้าราชการในราชการบริห ารส่ ว นภูมิภาคของสานักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข
ซึง่ ดารงตาแหน่งอานวยการระดับสูง/อานวยการระดับต้น/ระดับเชีย่ วชาญ เช่น ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่ว ไป นายแพทย์เชี่ย วชาญ และผู้ อานวยการวิทยาลั ย ข้าราชการทุกตาแหน่ง และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
(1.2) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กรณี
- ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/พนั กงานราชการ ทุกตาแหน่งสังกัดราชการบริหาร
ส่วนกลาง
- รองปลั ด กระทรวง/ผู้ ต รวจราชการกระทรวง/สาธารณสุ ข นิ เ ทศก์ / อธิ บ ดี /
รองอธิบดี/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้อานวยการสานักหรือกลุ่ม ในสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง
(2) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ลงทะเบียนรับเรื่อง
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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(3) นิติกรประจาเขตผู้รับผิดชอบ รับเรื่องดาเนินการวิเคราะห์ สรุปเนื้อหา และเสนอความเห็น
และจัดทาบันทึกถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(4) ผู้อานวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุ ณธรรม พิจารณาเรื่องตามที่นิติกรประจาเขต
เสนอ ลงนามถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(5) เสนอเรื่องให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา
(6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเรื่องที่เสนอ
(7) ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข (ผู้ มี อานาจสั่ งบรรจุ ต ามมาตรา 57 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) หรือผู้รับมอบอานาจตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ. พิจารณาและสั่งการ
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องต้นว่ากรณีมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการผู้นั้นกระทาผิด
หรือไม่
(8) คณะกรรมการสืบสวน ดาเนินการสืบสวนและรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(9) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาผลการสืบสวน/ พิจารณาในเบื้องต้น
(9.1) กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการกระทาผิดวินัยให้สั่งยุติเรื่องได้
(9.2) แจ้งผู้ร้อง (กรณีลงชื่อ)
(9.3) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการกระทาผิดวินัยให้แจ้งผู้ร้อง (กรณีลงชื่อ)
(10) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการกระทาผิดวินัย
(10.1) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยมีพยานหลักฐานใน
เบื้องต้นอยู่แล้ ว และได้มีการแจ้งข้อกล่ าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ทราบ และรับฟังคาชี้แจงของผู้ถูก
กล่าวหา และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 เห็ น ว่า ได้กระทาผิ ดตามข้อกล่ าวหา ให้ สั่ งลงโทษตามควรแก่กรณี โดยไม่ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนก็ได้ หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ ตามมาตรา 92 ทั้งนี้ ถ้าผลการ
สอบสวนเห็นว่าไม่ได้กระทาผิด ตามข้อกล่าวหาก็ให้สั่งยุติเรื่อง และหากผลการสอบสวนเห็นว่ากระทาผิดตาม
ข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน หรืองดโทษ แล้วแต่กรณีแล้วรายงาน อ.ก.พ.
กระทรวงสาธารณสุข
(10.2) กรณีมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 93 เมื่อสอบสวนเสร็จให้รายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห็น ต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง
และหากได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน งดโทษ ปลดออก หรือ
ไล่ออก แล้วแต่กรณี แล้วรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนั้น ก่อน
ออกคาสั่งลงโทษ ต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาโทษก่อน
เอกสารฉบับนี้เป็ นสมบัติของศูนย์ บริหารจัดการเรื่องราวร้ องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุ ข ห้ ามนาไปใช้ ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ ได้ รับอนุญาต
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(11) อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณารายงานการดาเนินการทางวินัย
(12) ผู้สั่งบรรจุตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
สั่งตามมติของ อ.ก.พ. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กาหนด
(13) นิติกรประจาเขต และผู้อานวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ดาเนินการ
(13.1) แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ
(13.2) รายงานผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต รับทราบผล
(14) แจ้งให้ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ทราบ

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
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(2) กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนกระทาผิดวินัย/ทุจริต กรณีลูกจ้างประจา และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข
ลาดับ
1

ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน
(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

(1.1) ส่วนภูมิภาค

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข

(1.2) ส่วนกลาง
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

เขตสุขภาพที่ 1-12
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง)

2

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

2 วัน

เจ้าหน้าที่สารบรรณ
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม

3

(3) นิติกรประจาเขต ผูร้ ับผิดชอบวิเคราะห์
สรุปเนือ้ หา และเสนอความเห็น

7 วัน

นิติกรประจาเขต

2 วัน

ผู้อานวยการ
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม

3 วัน

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/รองปลัดฯ
นิติกรประจาเขต

4

5
6

(4) ผอ. สวค.
พิจารณาลงนาม
(5) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(6) พิจารณาสั่งการ

7

(7) แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง

5 วัน

คกก. สืบสวน/
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

8

(8) คณะกรรมการสืบสวน /ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงาน

60 วัน

คกก. สืบสวน/
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ก
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ลาดับ

ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน

ผู้รับผิดชอบ

ก
9

15 วัน
(9) ปลัดกระทรวงฯ พิจารณาผลการ
สืบสวน/พิจารณาในเบื้องต้น

มีมูล

(9.3) แจ้งผู้
ร้อง
(กรณีลงชือ่ )
ทราบ

(9.1) ให้ยุติเรื่องได้

มีมูล

10
(10.1) ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

ไม่กระทาผิด

(9.2) แจ้งผู้
ร้อง
(กรณีลงชือ่ )
ทราบ

(10.2) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง (มาตรา 93) และ
สอบสวน

แต่งตั้งหรือไม่แต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (มาตรา
92) และสอบสวน

พิจารณา
ความผิด

ไม่มีมูล

สั่งยุติเรื่อง

60 วัน (กรณี
ความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง)
120 วัน (กรณี
ความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง)

- นิติกรเจ้าของเรื่อง
เดิม/ นิติกรบัญชี
ผู้สอบสวน
- ผอ. สวค.
- ปลัดกระทรวงฯ

- คกก. สอบสวน

รายงานผลการสอบสวนและ
เสนอความเห็นที่ได้พจิ ารณา
แล้ว

15 วัน

- ผอ. สวค.
- นิติกรบัญชีผู้ตรวจ
สานวน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5 วัน

- ปลัดกระทรวงฯ /รอง
ปลัดกระทรวงฯ

กระทาผิด

สั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์/ตัดค่าจ้าง/
ลดขั้นค่าจ้าง/งดโทษ
ไม่ผิดวินัย
สั่งยุติเรื่อง

ผิดวินัย
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์/
ตัดค่าจ้าง/ลดขั้น
ค่าจ้าง/งดโทษ
ปลดออก/ไล่ออก

ข
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กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

7 วัน

นิติกรประจาเขต และ

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

ข
11
(11) นิติกรประจาเขต และ ผอ. สวค.

(11.1) แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ

12

ผอ. สวค.

(11.2) รายงานผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจาเขต
นสาธารณสุขนิเทศก์ ประจาเขต

(12) รายงานศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

2.1 ขอบเขต
เริ่มจากศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องร้องเรียนโดยการคัด
แยกเรื่องราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนกลาง ดังนี้
1) ส่ ง เขตสุ ข ภาพที่ 1-12 กรณี ผู้ ถู ก ร้ อ งเรี ย นเป็ น ลู กจ้ า งประจ า หรื อ พนั ก งานกระทรวง
สาธารณสุข และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และเขตสุขภาพ
ส่งต่อไปยังกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
2) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นลูกจ้างประจา ทุกตาแหน่ง
สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ส่งเรื่องให้นิติกรประจาเขตดาเนินการ เสนอเรื่องให้
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้รับมอบอานาจ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น
คณะกรรมการสืบสวนดาเนินการตามอานาจหน้าที่และรายงานผลไปให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา
กรณีไม่มีมูลให้ยุติเรื่องได้ กรณีมีมูลความผิดโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นดาเนินการ ดังนี้ 1) มีมูลความผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง และได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ทราบ ให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณี
โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ ถ้าผลการ
สอบสวนเห็นว่าไม่ได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง และหากผลการสอบสวนเห็นว่ากระทาผิดให้สั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง ลดขั้นค่าจ้าง หรืองดโทษ แล้วแต่กรณี 2) มีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อสอบสวนเสร็จให้รายงานผลการสอบสวน และเสนอความเห็น
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ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และเมื่อได้ พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดตามข้อ
กล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง หากกระทาผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง ลดขั้นค่าจ้าง งดโทษ
ปลดออก หรือไล่ออก แล้วแต่กรณี นิติกรประจาเขต และผู้อานวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
ดาเนินการ เพื่อแจ้งผลให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ รายงานผลให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต และแจ้งให้ศูนย์
บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุขทราบ
2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
(1) ศูนย์ บ ริ ห ารจั ดการเรื่ องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุ ข ส่ งเรื่องร้องเรีย นโดยการ
คัดแยกเรื่องในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส่งให้เขตสุขภาพ และเรื่องในราชการบริหารส่วนกลางส่งให้กลุ่ม
เสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ดังนี้
(1.1) ส่ ง เขตสุ ข ภาพ กรณี ผู้ ถู ก ร้ อ งเรี ย นเป็ น ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานกระทรวง
สาธารณสุข ของวิทยาลั ยในสังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก และส่งต่อไปยังกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม
(1.2) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นลูกจ้างประจา
ทุกตาแหน่งในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง
(2) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ลงทะเบียนรับเรื่อง
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(3) นิติกรประจาเขต ผู้รับผิดชอบ รับเรื่องดาเนินการวิเคราะห์ สรุปเนื้อหา เสนอความเห็น
และจัดทาหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(4) ผู้อานวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม พิจารณาเรื่องตามที่นิติกรประจาเขต
เสนอ ลงนามถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(5) เสนอเรื่องให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา
(6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 ของระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้ว ย
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556) หรือผู้รับมอบอานาจและสั่งการโดยพิจารณา
(7) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสื บ สวน หรื อ พิ จ ารณาเบื้ อ งต้ น ว่ า กรณี มี มู ล ที่ ค วรกล่ า วหาว่ า
ลูกจ้างประจาและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้นกระทาผิดหรือไม่
(8) คณะกรรมการสื บ สวน ด าเนิ น การสื บ สวนและรายงานให้ ป ลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข
พิจารณา หรือพิจารณาเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาลูกจ้างประจา/พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้น
กระทาผิดหรือไม่
(9) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาผลการสืบสวน/พิจารณาในเบื้องต้น
(9.1) กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้ยุติเรื่องได้
(9.2) แจ้งผู้ร้อง (กรณีลงชื่อ)
(9.3) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยให้แจ้งผู้ร้อง (กรณีลงชื่อ)
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(10) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา
(10.1) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว มูล กรณีมีมูล
ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ทราบ และรับฟังคาชี้ แจง
ของผู้ถูกกล่าวหา และปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นว่าได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษตามควรแก่
กรณี โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ ทั้งนี้
ถ้าผลการสอบสวนเห็นว่าไม่ได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหา ก็ให้สั่ง ยุติเรื่อง และหากผลการสอบสวนเห็นว่า
กระทาผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง ลดขั้นค่าจ้าง หรืองดโทษ แล้วแต่กรณี
(10.2) กรณี มี มู ล ความผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง ให้ ป ลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามข้อ 50 ของระเบียบฯ ดังกล่าว เมื่อสอบสวนเสร็จให้รายงานผล
การสอบสวนและเสนอความเห็นต่อ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้
กระทาผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง และหากได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง
ลดขั้นค่าจ้าง งดโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แล้วแต่กรณี
(11) นิติกรประจาเขต และผู้อานวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ดาเนินการ
(11.1) แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (กรณีลงชื่อ)
(11.2) รายงานผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต รับทราบผล
12) แจ้งให้ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ทราบ
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(3) กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนกระทาผิดวินัย/ทุจริต กรณีพนักงานราชการ
ลาดับ
1

ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน
(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

(1.1) ส่วนภูมิภาค

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข

(1.2) ส่วนกลาง
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

เขตสุขภาพที่ 1-12
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง)

2

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

2 วัน

เจ้าหน้าที่สารบรรณ
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม

3

(3) นิติกรประจาเขต ผูร้ ับผิดชอบวิเคราะห์
สรุปเนือ้ หา และเสนอความเห็น

7 วัน

นิติกรประจาเขต

2 วัน

ผู้อานวยการ
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม

3 วัน

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/รองปลัดฯ
นิติกรประจาเขต

4

5
6

(4) ผอ. สวค.
พิจารณาลงนาม
(5) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(6) พิจารณาสั่งการ

7

(7) แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน /ตรวจสอบข้อเท็จจริง

5 วัน

คกก. สืบสวน/
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

8

(8) คณะกรรมการสืบสวน /ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงาน

60 วัน

คกก. สืบสวน/
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ก
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ลาดับ

ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน

ผู้รับผิดชอบ

ก
9

15 วัน
(9) ปลัดกระทรวงฯ พิจารณาผลการ
สืบสวน/พิจารณาในเบื้องต้น

มีมูล

(9.3) แจ้งผู้
ร้อง
(กรณีลงชือ่ )
ทราบ

(9.1) ให้ยุติเรื่องได้

มีมูล

10
(10.1) ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

ไม่กระทาผิด

(9.2) แจ้งผู้
ร้อง
(กรณีลงชือ่ )
ทราบ

(10.2) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง

แต่งตั้งหรือไม่แต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

พิจารณา
ความผิด

ไม่มีมูล

สั่งยุติเรื่อง

60 วัน (กรณี
ความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง)
120 วัน (กรณี
ความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง)

- นิติกรเจ้าของเรื่อง
เดิม/นิติกรบัญชี
ผู้รวบรวม
- ผอ.สวค.
- ปลัดกระทรวงฯ

- คกก. สอบสวน

รายงานผลการสอบสวนและ
เสนอความเห็นที่ได้พจิ ารณา
แล้ว

15 วัน

- ผอ. สวค.
- นิติกรบัญชีผู้ตรวจ
สานวน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5 วัน

- ปลัดกระทรวงฯ /
รองปลัดกระทรวงฯ

กระทาผิด

สั่งลงโทษภาคทัณฑ์/ตัด
เงินค่าตอบแทน/
ลดขั้นเงินค่าตอบแทน

ไม่ผิดวินัย
สั่งยุติเรื่อง

ผิดวินัย
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์/ตัด
เงินค่าตอบแทน/
ลดขั้นเงินค่าตอบแทน
/ไล่ออก

ข
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ลาดับ

กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

7 วัน

นิติกรประจาเขต และ

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข

ข
11
(11) นิติกรประจาเขต และ ผอ. สวค.

(11.1) แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ

12

ผอ. สวค.

(11.2) รายงานผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจาเขต
นสาธารณสุขนิเทศก์ ประจาเขต
(12) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

3.1 ขอบเขต
เริ่มจากศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องร้องเรียน โดยการคัด
แยกเรื่องราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนกลาง ดังนี้
1) ส่งเขตสุขภาพที่ 1-12 พนักงานราชการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และ
ส่งต่อไปยังกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
2) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กรณีพนักงานราชการทุกตาแหน่งสังกัดราชการ
บริหารส่วนกลาง
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ส่งเรื่องให้นิติกรประจาเขตดาเนินการ เสนอเรื่องให้
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้รับมอบอานาจพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น
คณะกรรมการสืบสวนดาเนินการตามอานาจหน้าที่และรายงานไปให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา กรณี
ไม่มีมูลให้ยุติเรื่องได้ กรณีมีมูลความผิดโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นดาเนินการ ดังนี้ 1) มีมูลความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง และได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ทราบ ให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณี
โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ ถ้าผลการ
สอบสวนเห็นว่าไม่ได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง และหากผลการสอบสวนเห็นว่ากระทาผิดให้สั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน ลดขั้นเงินค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี 2) กรณีมีมูลความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อสอบสวนเสร็จให้รายงานผลการสอบสวนและ
เสนอความเห็นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิด
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ตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง หากกระทาผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัด เงินค่าตอบแทน ลดขั้น
เงินค่าตอบแทน หรือไล่ออก นิ ติกรประจาเขต และผู้อานวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
ดาเนินการเพื่อแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ และรายงานผลให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต และแจ้งให้ศูนย์
บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ทราบ
3.2 ขัน้ ตอนการปฏิบัติการ
(1) ศูน ย์ บ ริ ห ารจั ดการเรื่ อ งราวร้ องทุ กข์ กระทรวงสาธารณสุ ข ส่ ง เรื่ องร้ องทุ กข์ โ ดยการ
คัดแยกเรื่องเขตสุขภาพ ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค และกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ในราชการ
บริหารส่วนกลาง ดังนี้
(1.1) ส่งเขตสุขภาพ กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานราชการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก และส่งต่อไปยังกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
(1.2) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กรณีพนักงานราชการทุกตาแหน่งสังกัด
ราชการบริหารส่วนกลาง
(2) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ลงทะเบียนรับเรื่องใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(3) นิติกร ประจ าเขต ผู้รับ ผิดชอบ รับเรื่องดาเนินการวิเคราะห์ สรุปเนื้อหา และเสนอ
ความเห็นและจัดทาหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(4) ผู้อานวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม พิจารณาเรื่องตามที่นิ ติกรประจาเขต
เสนอ ลงนามถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(5) เสนอเรื่องให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา
(6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้รับมอบอานาจพิจารณาและสั่งการ
(7) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสื บ สวน หรื อ พิ จ ารณาเบื้ อ งต้ น ว่ า กรณี มี มู ล ที่ ค วรกล่ า วหาว่ า
พนักงานราชการผู้นั้นกระทาผิดหรือไม่
(8) คณะกรรมการสื บ สวน ด าเนิ น การสื บ สวนและรายงานให้ ป ลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข
พิจารณา หรือพิจารณาเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาพนักงานราชการผู้นั้นกระทาผิดหรือไม่
9) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาผลการสืบสวน หรือพิจารณาในเบื้องต้น
(9.1) กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้ยุติเรื่องได้
(9.2) แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีลงชื่อ)
(9.3) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย แจ้งผู้ร้อง (กรณีลงชื่อ)
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(10) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา
(10.1) กรณีมีมูลที่ควรกล่ าวหา โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว มูล กรณีมีมูล
ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ทราบ และรับฟังคาชี้แจง
ของผู้ ถู ก กล่ า วหา และเห็ น ว่ า ได้ ก ระท าผิ ด ตามข้ อ กล่ า วหา ให้ สั่ ง ลงโทษตามควรแก่ ก รณี โดยไม่ ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ ทั้งนี้ ถ้าผลการ
สอบสวนเห็นว่าไม่ได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหา ก็ให้สั่งยุติเรื่อง และหากผลการสอบสวนเห็นว่ากระทาผิดตาม
ข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน ลดขั้นเงินค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี
(10.2) กรณี มี มู ล ความผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง ให้ ป ลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อสอบสวนเสร็จให้รายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห็นต่อ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง
และหากได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน ลดขั้นเงินค่าตอบแทน และไล่
ออก แล้วแต่กรณี
(11) นิติกรประจาเขต และผู้อานวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ดาเนินการ
(11.1) แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (กรณีลงชื่อ)
(11.2) รายงานผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต รับทราบผล
(12) แจ้งให้ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ทราบ
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(4) กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข
ลาดับ

กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

1

(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

1 วัน

ส่วนภูมิภาค

ส่วนกลาง

(1.1) เขตสุขภาพที่ 1-12
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง)

(1.2) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์กระทรวง
สาธารณสุข

2

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

2 วัน

เจ้าหน้าที่สารบรรณ
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม

3

(3) นิติกรประจาเขต/นิติกรส่วนกลาง ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์
สรุปเนือ้ หา และเสนอความเห็น

7 วัน

- นิติกรประจาเขต
- นิติกรส่วนกลาง

90 วัน

- นิติกรประจาเขต
- นิติกรส่วนกลาง
- อ.ก.พ. กระทรวง
สาธารณสุข
- รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข

4
(4.1) ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
กรณีทกุ ข์เกิดจาก
- ผู้อานวยการในส่วนกลาง
- ผู้ว่าราชการจังหวัด
- อธิบดี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์
แจ้งผลให้ผู้รอ้ งทุกข์ทราบ

ก

(4.2) กรณีผู้ว่าราชการ
จังหวัด/อธิบดี/ปลัดกระทรวง
สั่งให้ลูกจ้างประจา/พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ออกจาก
ราชการ

อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สั่งตามมติ อกพ. กระทรวงสาธารณสุข

ก
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ลาดับ

ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน
ก

ก

ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต

แจ้งผลให้ผู้รอ้ งทุกข์ทราบ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต
เขต

5
(5) รายงานศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข

4.1 ขอบเขต
เริ่มจากศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุ ข ส่งเรื่องร้องทุกข์โดยการคัด
แยกเรื่ อ งในราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิภ าค และราชการบริห ารส่ ว นกลาง ดัง นี้ 1) ส่ ง เขตสุ ข ภาพที่ 1-12
กรณีผู้ถูกร้องทุกข์เป็น ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในราชการบริหารส่วน
ภูมิภ าคของส านั กงานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข และข้า ราชการ ลู กจ้ างประจ า และพนั กงานกระทรวง
สาธารณสุ ข ของวิทยาลั ยในสั งกัดสถาบันพระบรมราชชนก และส่ ง ต่อไปยัง กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม และ 2) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ส่งเรื่องให้นิติกร
ประจาเขตและนิติกรส่วนกลางดาเนินการ เสนอความเห็น 1) กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ทุกข์เกิดจากผู้อานวยการส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัด
และอธิบดี ส่งเรื่องไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาวินิจฉัย แจ้งผลให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ รายงานไปยัง
ผู้ ต รวจราชการกระทรวงประจ าเขตทราบ และ 2) กรณี ทุก ข์ เกิ ดจาก กรณี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด/อธิบ ดี /
ปลัดกระทรวง สาธารณสุขสั่ งให้ลูกจ้างประจา และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในราชการบริห ารส่ว น
ภูมิภาคของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ออกจากราชการ เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และมีมติแล้ว เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง
สาธารณสุข แจ้งผลให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ แจ้งให้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต และแจ้งให้ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ทราบ
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
(1) ศูน ย์ บ ริ ห ารจั ดการเรื่ อ งราวร้ องทุ กข์ กระทรวงสาธารณสุ ข ส่ ง เรื่ องร้ องทุ กข์ โ ดยการ
คัดแยกเรื่ องของเขตสุ ข ภาพ ในราชการบริห ารส่ ว นภูมิ ภ าค และกลุ่ มเสริมสร้า งวินัย และระบบคุณธรรม
ในราชการบริหารส่วนกลาง ดังนี้
(1.1) ส่ ง เขตสุ ข ภาพที่ 1-12 กรณี ผู้ ถูก ร้อ งทุก ข์เ ป็ นข้ าราชการ ลู ก จ้า งประจ า และ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
และส่งไปยังกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
(1.2) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง
(2) เจ้ าหน้ าที่งานสารบรรณ กลุ่ มเสริมสร้างวินัย และระบบคุ ณธรรม ลงทะเบีย นรับ เรื่ อง
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(3) นิติกรส่ ว นกลางและนิติกรประจาเขต ผู้ รับผิดชอบ รับเรื่ องดาเนินการวิเคราะห์ สรุ ป
เนื้อหา และเสนอความเห็น
(4) แยกกรณีเรื่องร้องทุกข์ ดังนี้
(4.1) กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข สังกัดราชการ
บริหารส่วนกลาง ร้องทุกข์โดยทุกข์เกิดจากผู้อานวยการส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัด และอธิบดี ส่งเรื่องให้
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาวินิจฉัย แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ แล้วแจ้งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจาเขตทราบ
(4.2) กรณีทุกข์เกิดจาก กรณีผู้ว่าราชการจังหวัด/อธิบดี/ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งให้
ลูกจ้างประจา และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคของสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ออกจากราชการ เสนอเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวง
สาธารณสุข พิจารณาและวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ และมีมติแล้ว เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งตาม
มติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ และแจ้งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต
ทราบ
(5) แจ้งให้ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ทราบ

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บังคับใช้ 1 มิถุนายน 2557
หน้า 63
ของ 89

คู่มือการปฏิบัติงาน
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-001
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(5) กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของพนักงานราชการ กรณีเป็นคาสั่งของผู้บังคับบัญชาใน
ส่วนกลางของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทีต่ าแหน่งต่ากว่าปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ลาดับ

ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน

1

(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์กระทรวง
สาธารณสุข

ส่วนกลาง
(1.1) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

2

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

1 วัน

เจ้าหน้าที่สารบรรณ
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม

3

(3) นิติกรส่วนกลาง ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์
สรุปเนือ้ หา และเสนอความเห็น

7 วัน

นิติกรส่วนกลาง

4

(4) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

45 วัน

5

ลงนาม
(5) ผู้บังคับบัญชาในส่วนกลาง
ทบทวนคาสั่งทีท่ าให้เกิดทุกข์

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

6

(6) พิจารณาวินิจฉัย ชั้นที่ 1

ผู้บังคับบัญชาใน
ส่วนกลาง
นิติกรส่วนกลาง
ผู้บังคับบัญชาใน
ส่วนกลาง
นิติกรส่วนกลาง

ยกคาร้องทุกข์

แก้ไขให้ตามคาร้อง
ทุกข์
(6.2) ผู้บังคับบัญชาในส่วนกลาง
รายงานผลการพิจารณาเรือ่ งร้องทุกข์

นิติกรส่วนกลาง

(6.2.1)
แจ้งผู้รอ้ งทราบ

(6.2.2) รายงานให้ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ทราบ

(6.1) รายงานผลการยกคาร้อง
ทุกข์

ก

ก

7 วัน

นิติกรส่วนกลาง

เอกสารฉบับนี้เป็ นสมบัติของศูนย์ บริหารจัดการเรื่องราวร้ องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุ ข ห้ ามนาไปใช้ ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ ได้ รับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันทีบ่ ังคับใช้ 1 มิถุนายน 2557
หน้า 64
ของ 89

คู่มือการปฏิบัติงาน
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-001
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลาดับ

ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน
ก

ก

(6.2.3) ผู้ตรวจราชการกระทรวง
รับทราบ

(6.1.1) รายงานให้ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พิจารณา

(6.1.2) พิจารณาวินิจฉัย ชั้นที่ 2

(6.1.4) แจ้งคาวินิจฉัยให้ผู้บังคับบัญชา
ในส่วนกลางดาเนินการฯ

(6.1.6) รายงานศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราวร้อง
ทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

45 วัน

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข

(6.2.4) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราว
ร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

(6.1.3)
แจ้งผู้รอ้ งทราบ

ผู้รับผิดชอบ

(6.1.5)
ผู้ตรวจ
ราชการ
กระทรวง
รับทราบ

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

- ผู้บังคับบัญชา
ส่วนกลาง
- ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข

5.1 ขอบเขต
เริ่มจากศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องร้องทุกข์ กรณี ผู้ร้อง
ทุกข์เป็นพนักงานราชการ สั งกัดราชการบริหารส่วนกลางและเป็นคาสั่งทางปกครองของผู้บังคับบัญชาใน
ส่วนกลางของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ตาแหน่งต่ากว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุข และส่งไปยังกลุ่ม
เสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ส่งเรื่องให้นิติกรส่วนกลางดาเนินการเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยส่งเรื่องให้ทบทวนคาสั่งที่ทาให้เกิดทุกข์ และพิจารณาวินิจฉัย ชั้นที่ 1 กรณียกคาร้องทุกข์ แจ้ง
ผู้ร้องทุกข์ทราบในเบื้องต้น และรายงานผลการยกคาร้องทุกข์ ไปให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาวินิจฉัย
ชั้ น ที่ 2 แล้ ว แจ้ ง ผลค าวิ นิ จ ฉั ย ไปให้ ผู้ บั ง คั บ บัญ ชาในส่ ว นกลางของส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
ดาเนินการตามคาวินิจฉัยของปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีแก้ไขคาร้องทุกข์ ผู้บังคับบัญชาในส่วนกลางของ
เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บังคับใช้ 1 มิถุนายน 2557
หน้า 65
ของ 89

คู่มือการปฏิบัติงาน
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-001
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ แจ้งผู้ร้องทุกข์ และรายงานให้ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทราบ แจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต และแจ้งให้ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุขทราบ
5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
(1) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
(1.1) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กรณีพนักงานราชการ สังกัดราชการ
บริหารส่วนกลางของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(2) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ลงทะเบียนรับเรื่องใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(3) นิติกรส่วนกลาง ผู้รับผิดชอบ รับเรื่องดาเนินการวิเคราะห์ สรุปเนื้อหา และเสนอความเห็น
(4) เสนอเรื่ องไปยั งปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ลงนามในหนั ง สื อ แจ้ง ให้ ผู้ บั ง คับ บัญ ชาใน
ส่วนกลางของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา
(5) ผู้บังคับบัญชาในส่วนกลางของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทบทวนคาสั่งที่ทาให้
เกิดทุกข์
(6) ผู้บังคับบัญชาในส่วนกลางของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาวินิจฉัยชั้นที่ 1
กรณียกคาร้องทุกข์
(6.1) รายงานผลการยกคาร้องทุกข์
(6.1.1) แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบในเบื้องต้นและรายงานให้ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขพิจารณา
(6.1.2) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาวินิจฉัย ชั้นที่ 2
(6.1.3) แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
(6.1.4) แจ้งคาวินิจฉัยให้ผู้บังคับบัญชาในส่วนกลาง ดาเนินการตามคาวินิจฉัย
(6.1.5) แจ้งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต ทราบ
(6.1.6) แจ้งให้ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุขทราบ
กรณีแก้ไขให้ตามคาร้องทุกข์
(6.2) ผู้บังคับบัญชาในส่วนกลางรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
(6.2.1) แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ
(6.2.2) รายงานให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ
(6.2.3) แจ้งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต ทราบ
(6.2.4) แจ้งศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บังคับใช้ 1 มิถุนายน 2557
หน้า 66
ของ 89

คู่มือการปฏิบัติงาน
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-001
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(6) กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของพนักงานราชการ กรณีเป็นคาสั่งทางปกครองของอธิบดี
ลาดับ

ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน

1

(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนกลาง
(1.1) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

2

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

1 วัน

เจ้าหน้าที่สารบรรณ
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม

3

(3) นิติกรส่วนกลาง ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์
สรุปเนือ้ หา และเสนอความเห็น

7 วัน

นิติกรส่วนกลาง

4

(4) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

45 วัน

อธิบดี

5

ลงนาม
(5) อธิบดีทบทวนคาสั่งทีท่ าให้เกิดทุกข์

6

(6) พิจารณาวินิจฉัย ชั้นที่ 1

อธิบดี
นิติกรส่วนกลาง
ผู้บังคับบัญชาใน
ส่วนกลาง
นิติกรส่วนกลาง

ยกคาร้องทุกข์

แก้ไขให้ตามคาร้องทุกข์
(6.2) อธิบดีรายงานผล
การพิจารณาเรือ่ งร้องทุกข์

นิติกรส่วนกลาง

(6.2.1)
แจ้งผู้รอ้ งทราบ

(6.2.2) รายงานให้ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ทราบ

(6.1) รายงานผลการยกคาร้อง
ทุกข์

ก

ก

7 วัน

นิติกรส่วนกลาง

เอกสารฉบับนี้เป็ นสมบัติของศูนย์ บริหารจัดการเรื่องราวร้ องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุ ข ห้ ามนาไปใช้ ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ ได้ รับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บังคับใช้ 1 มิถุนายน 2557
หน้า 67
ของ 89

คู่มือการปฏิบัติงาน
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-001
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลาดับ

ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน
ก

ก

(6.2.3) ผู้ตรวจราชการกระทรวง
รับทราบ

(6.1.1) รายงานให้ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พิจารณา

(6.1.2) พิจารณาวินิจฉัย ชั้นที่ 2

(6.1.4) แจ้งคาวินิจฉัยให้อธิบดี
ดาเนินการฯ

(6.1.6) รายงานศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

45 วัน

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

(6.2.4) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราว
ร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

(6.1.3)
แจ้งผู้รอ้ งทราบ

ผู้รับผิดชอบ

(6.1.5)
ผู้ตรวจ
ราชการ
กระทรวง
รับทราบ

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

- ผู้บังคับบัญชา
ส่วนกลาง
- ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข

6.1 ขอบเขต
เริ่มจากศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องร้องทุกข์ กรณี ผู้ร้อง
ทุกข์เป็นพนักงานราชการ สังกัดราชการบริหารส่วนกลางและเป็นคาสั่งทางปกครองของอธิบดี และส่งไปยัง
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ส่งเรื่องให้นิติกรส่วนกลางดาเนินการเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยส่งเรื่องให้ อธิบดีทบทวนคาสั่งที่ทาให้เกิดทุกข์ และพิจารณาวินิจฉัย ชั้นที่ 1 กรณียกคาร้อง
ทุกข์ รายงานผลการยกคาร้องทุกข์ ไปให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาวินิจฉัย ชั้นที่ 2 แล้วแจ้งผลคา
วินิจฉัยไปให้อธิบ ดี ดาเนินการตามคาวินิจฉัยของปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีแก้ไขให้ตามคาร้องทุกข์
อธิบดีรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ และแจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ และรายงานให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บังคับใช้ 1 มิถุนายน 2557
หน้า 68
ของ 89
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ทราบ แจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต และแจ้งให้ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุขทราบ
6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
(1) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
(1.1) ส่ ง กลุ่ ม เสริ ม สร้ า งวิ นั ย และระบบคุ ณ ธรรม
กรณี พ นั ก งานราชการ สั ง กั ด
ราชการบริหารส่วนกลาง (กรมวิชาการ)
(2) เจ้ าหน้ าที่งานสารบรรณ กลุ่ มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ลงทะเบียนรับเรื่ อง
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(3) นิติกรส่วนกลาง ผู้รับผิดชอบ รับเรื่องดาเนินการวิเคราะห์ สรุปเนื้อหา และเสนอความเห็น
(4) เสนอเรื่องไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในหนังสือแจ้งให้อธิบดี
(5) อธิบดีทบทวนคาสั่งที่ทาให้เกิดทุกข์
6) อธิบดีพิจารณาวินิจฉัยชั้นที่ 1
กรณียกคาร้องทุกข์
(6.1) รายงานผลการยกคาร้องทุกข์
(6.1.1) แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบในเบื้องต้นและรายงานให้ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขพิจารณา
(6.1.2) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาวินิจฉัย ชั้นที่ 2
(6.1.3) แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ
(6.1.4) แจ้งคาวินิจฉัยให้อธิบดี ดาเนินการตามคาวินิจฉัย
(6.1.5) แจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต ทราบ
(6.1.6) แจ้งศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
กรณีแก้ไขให้ตามคาร้องทุกข์
(6.2) อธิบดีกรม รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
(6.2.1) แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
(6.2.2) รายงานให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ
(6.2.3) แจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต ทราบ
(6.2.4) แจ้งศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
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เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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(7) กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของพนักงานราชการ กรณีเป็นคาสั่งทางปกครองของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้รับมอบอานาจ
ลาดับ
1

ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน
(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข
หัวหน้างานรับเรื่อง
ร้องเรียน ประจาเขต

2

(2) เขตสุขภาพที่ 1-12 (ผู้ตรวจราชการกระทรวง)

1 วัน

3

(3) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

1 วัน

กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม

4

(4) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

2 วัน

เจ้าหน้าที่สารบรรณ
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม

5

(5) นิติกรประจาเขต ผูร้ ับผิดชอบวิเคราะห์
สรุปเนือ้ หา และเสนอความเห็น

6
7

7 วัน

นิติกรประจาเขต

(6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

7) พิจารณาวินิจฉัยขัน้ ที่ 1

นิติกรประจาเขต

ยกคาร้องทุกข์

นิติกรประจาเขต

แก้ไขให้ตามคาร้องทุกข์
(7.2) แจ้งผู้ร้องทราบ

(7.1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข

(7.2.1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราว
ร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

ก

นิติกรประจาเขต/
ส่วนกลาง
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ลาดับ

ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน

ผู้รับผิดชอบ

ก

เห็นด้วย

(7.1.1) พิจารณาวินิจฉัย ขัน้ ที่ 2

นิติกรประจาเขต

ไม่เห็นด้วย
(7.1.2) ยกคาร้องทุกข์

แจ้งผู้รอ้ ง
ทราบ

ปลัด
กระทรวง
สาธารณสุข
รับทราบ

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
รับทราบ

(7.1.3) แก้ไขคาสั่ง

แจ้งผู้รอ้ ง
ทราบ

ปลัด
กระทรวง
สาธารณสุข
รับทราบ

นิติกรประจาเขต

นิติกรประจาเขต

ผูต้ รวจราชการกระทรวง
รับทราบ

รายงานศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข

7.1 ขอบเขต
เริ่มจากศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งเป็นคาสั่ง
ทางปกครองกรณี ผู้ ถูกร้องทุกข์เป็น พนักงานราชการในราชการบริห ารส่ว นกลางส านักงานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุ ข พนักงานราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภ าคของสานักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุข และ
พนักงานราชการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (กรณีเป็นคาสั่งทางปกครองของปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/รองปลัด กระทรวงสาธารณสุข ผู้รับมอบอานาจเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ ชั้นที่ 1) ส่งเขตสุขภาพ
ที่ 1-12 ส่งต่อไปยัง กลุ่ มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม นิติกรประจาเขตดาเนินการ เสนอความเห็ น
ส่งเรื่องไปยังปลัดกระทรวงพิจารณาวินิจฉัย ชั้นที่ 1 กรณีมีการแก้ไขตามคาร้องทุกข์ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ
แจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแจ้งศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ทราบ

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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เสนอเรื่องผ่าน ผู้อานวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือรอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้รับมอบอานาจพิจารณาวินิจฉัย ชั้นที่ 1 กรณียกคาร้องทุกข์ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ
ในเบื้องต้น และรายงานผลการยกคาร้องทุกข์ เสนอรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ขั้นที่ 2 กรณีเห็นด้วยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งยกคาร้องทุกข์ และแจ้ง ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
และแจ้ งให้ ป ลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ทราบ กรณี ไ ม่ เ ห็ นด้ ว ยให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข สั่ ง
ดาเนินการแก้ไขคาสั่ง และแจ้งให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้ง ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต และ
แจ้งให้ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุขทราบ
7.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
(1) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องร้องทุกข์ซึ่งเป็น
คาสั่งทางปกครองกรณีผู้ถูกร้องทุกข์เป็นพนักงานราชการในราชการบริหารส่วนกลาง และพนักงานราชการใน
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานราชการของวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก (กรณีเป็นคาสั่งของปลัดกระทรวงสาธารณสุข/รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้รับ
มอบอานาจ)
(2) ส่งเขตสุขภาพที่ 1-12
(3) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
(4) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ลงทะเบียนรับเรื่อง
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(5) นิติกรประจาเขต ผู้ รั บผิ ดชอบ รับเรื่องดาเนินการวิเคราะห์ สรุปเนื้อหา และเสนอ
ความเห็น
(6) เสนอเรื่องไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(7) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาวินิจฉัยชั้นที่ 1
กรณียกคาร้องทุกข์
(7.1) แจ้ ง ให้ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ท ราบในเบื้ อ งต้ น และรายงานผลการยกค าร้ อ งทุ ก ข์ เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(7.1.1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาวินิจฉัยชั้นที่ 2
กรณีเห็นด้วย
(7.1.2) ยกคาร้องทุกข์ แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ แจ้งให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทราบ แจ้ งผู้ ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต และแจ้ งให้ ศู นย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ทราบ
กรณีไม่เห็นด้วย
(7.1.3) แก้ไขคาสั่ง แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ แจ้งให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ
และดาเนินการแจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต และแจ้งให้ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุขทราบ
เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บังคับใช้ 1 มิถุนายน 2557
หน้า 72
ของ 89
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3.1.5 กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ กลุ่มกฎหมาย (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์)
ลาดับ
1

2

กระบวนงาน
(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

(2) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต รับเรื่องจากศูนย์
บริ ห ารจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ กระทรวงสาธารณสุ ข
พิจารณาสั่งการให้กลุ่มกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงด้าน
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

5 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

1 วัน

- ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ประจาเขต
- หัวหน้างานรับเรื่อง
ร้องเรียน ประจาเขต

3

(3) กลุ่มกฎหมาย

5 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
สารบรรณ
กลุ่มกฎหมาย

4

(4) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

2 นาที

เจ้าหน้าที่งาน
สารบรรณ
กลุ่มกฎหมาย

5

(5) กลุ่มงานคดีทางการแพทย์

30 นาที

หัวหน้ากลุม่ งาน
คดีทางการแพทย์

3-5 วัน

นิติกร กลุ่มงาน
คดีทางการแพทย์

6

(6) นิติกร กลุ่มงานคดีทางการแพทย์ ที่ได้รบั มอบหมาย
เป็นนิตกิ รเจ้าของสานวน ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบือ้ งต้น

ก

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามนาไปปชช้าายนอกหรือทาซ้าดดยไปมไไปด้รับอนุาาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
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หน้า 73
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คู่มือการปฏิบัติงาน
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-001
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลาดับ

ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน

ผู้รับผิดชอบ

ก
7

1-2 วัน

- ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ประจาเขต
- หัวหน้างานรับเรื่อง
ร้องเรียน ประจาเขต

ภายใน
3 วัน

นิติกร กลุ่มงาน
คดีทางการแพทย์

(7) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจาเขต) พิจารณาลงนาม
8

ลงนาม
(8) หนังสือขอข้อเท็จจริง ส่งสานั กงานสาธารณสุขจังหวัด
หรือหน่วยบริการที่เกิดเหตุโดยตรง

9

(9) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรื อหน่วยบริการที่เกิ ด
เหตุโดยตรง รายงานข้อเท็จจริงตามประเด็นข้อร้องเรียน

15 วัน

นิติกร สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

10

(10) สรุปข้อเท็จจริงเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนาม

1-2 วัน

นิติกร กลุ่มงาน
คดีทางการแพทย์

1-2 วัน

เจ้าหน้าที่สานักงาน
เลขานุการกรม
กรมการแพทย์

11

(11) อธิบดีกรมการแพทย์พิจารณา
มอบหมาย

12

(12) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เสนอความเห็นตามการร้องขอ

ภายใน
15 วัน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กรมการแพทย์

13

(13) นิติกรเจ้าของสานวนสรุปความเห็นเสนอ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจาเขต)

1-2 วัน

นิติกร กลุ่มงาน
คดีทางการแพทย์

1-2 วัน

- ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ประจาเขต
- หัวหน้างานรับเรื่อง
ร้องเรียน ประจาเขต

14

13
(14) ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจาเขต พิจารณา

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

15

(15) ลงนามหนั ง สื อ ถึ ง ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข และ
หนังสือตอบผู้ร้อง เพื่อทราบ

1 วัน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/
รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ข

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามนาไปปชช้าายนอกหรือทาซ้าดดยไปมไไปด้รับอนุาาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
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ลาดับ

กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

ข

16

(16) นิติกรเจ้าของสานวน เก็บเรื่องเตรียมต่อสู้คดี

17

30 นาที
1 วัน

(17) รายงานศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

นิติกร กลุ่มงาน
คดีทางการแพทย์
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

3.1.5.1 ขอบเขต
เริ่ มจากศู น ย์ บ ริ ห ารจั ดการเรื่ อ งราวร้ องทุ กข์ กระทรวงสาธารณสุ ข รั บ เรื่ องร้ อ งทุก ข์ /
ร้องเรียนจากทุกช่องทาง พิจารณาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ได้รับที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ จัดทา
หนังสือส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนไปยังผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต พิจารณาสั่งการให้กลุ่มกฎหมาย
ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มกฎหมายลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่งไปยังกลุ่มงานคดีทางการแพทย์ พิจารณามอบหมายให้นิติกรในกลุ่มงานรับผิดชอบเป็น
เจ้าของสานวนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ส่งหนังสือไปยังสานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือหน่วย
บริการที่เกิดเหตุ ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และอธิบายประเด็นข้อเรียกร้องของผู้ร้อง หรือหากเป็นกรณี
เร่งด่วนนิติกรเจ้าของสานวน จะเป็นผู้ไปแสวงหาข้อเท็จจริงจากหน่วยบริการที่เกิดเหตุ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหรือหน่วยบริการที่เกิดเหตุ รายงานข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน เมื่อได้ข้อเท็จจริงในกรณีเป็นเรื่องการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม นิติกรเจ้าของสานวนจัดทาหนังสือเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงประจาเขต) ลงนามถึงอธิบดีกรมการแพทย์ เพื่อขอความเห็นทางวิชาการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ
กรมการ-แพทย์ นิติกรเจ้าของสานวนสรุปความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเสนอความเห็นต่อ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงประจ าเขต เพื่ อพิ จ ารณาลงนามเรี ย นปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข และแจ้ ง ผู้ ร้ อ งทุ กข์ / ร้ องเรี ย น
เพื่อทราบ นิติกรเจ้าของสานวนเก็บเรื่องเตรียมต่อสู้คดีในชั้นศาล และรายงานผลไปยังศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
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3.1.5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
(1) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียน ที่ได้รับที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ จัดทาหนั งสือส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือเบาะแส
ไปยังผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต
(2) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต พิจารณาสั่ งการให้ กลุ่มกฎหมายตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
(3) กลุ่มกฎหมายลงทะเบียนรับเรื่อง
(4) ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(5) กลุ่มงานคดีทางการแพทย์ พิจารณามอบหมายให้นิติกรในกลุ่มงานรับผิดชอบเป็น
เจ้าของสานวน
(6) นิติกรเจ้าของสานวนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ประสานงานทางโทรศัพท์
ไปยังหน่วยบริการที่เกิดเหตุโดยตรงเบื้องต้นก่อน จากนั้นทาการตรวจสอบประเด็นข้อร้องเรียน และแยกแต่ละ
ประเด็นข้อร้องเรียน แนบประเด็นข้อร้องเรียนไปพร้อมกับหนังสือขอข้อเท็จจริงในเรื่องร้องเรียน
(7) เสนอหนังสือขอข้อเท็จจริงในเรื่องร้องเรียน ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต) พิจารณาลงนาม
(8) ส่งหนังสือขอข้อเท็จจริงในเรื่องร้องเรียน ถึงสานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วย
บริการที่เกิดเหตุโดยตรง หรือหากเป็นกรณีเร่งด่วนหรือมีเหตุจาเป็นนิติกรเจ้าของสานวนอาจต้องเดินทางไป
แสวงหาข้อเท็จจริงยังสถานบริการนั้นเลยก็ได้
(9) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยบริการที่เกิดเหตุโดยตรง รายงานข้อเท็จจริง
ตามประเด็นข้อร้องเรียน
(10) นิติกรเจ้าของสานวน สรุปข้อเท็จจริงเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนามไปยัง
อธิบดีกรมการแพทย์ ในกรณีเป็นเรื่องการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อขอความเห็นทางวิชาการ
(11) อธิบดี กรมการแพทย์ พิ จารณามอบหมายแพทย์ ผู้ เชี่ ยวชาญ กรมการแพทย์ ให้
ความเห็นทางวิชาการ ตามประเด็นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
(12) แพทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญกรมการแพทย์ เสนอความเห็ น ทางวิ ช าการ ตามการร้ อ งขอ
ข้อเท็จจริง
(13) นิติกรเจ้าของสานวน สรุปความเห็นเกี่ยวกับข้อร้องเรียน นาเสนอผู้บังคับบัญชาตาม
ขั้นตอนจนถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต) พร้อมหนังสือตอบผู้ร้อง
(14) ผู้ ต รวจราชการกระทรวงประจ าเขต พิ จ ารณาความเห็ น เกี่ ย วกั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น
ที่นาเสนอ หากเห็นชอบตามที่เสนอ ลงนามในหนังสือรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหนังสือตอบผู้ร้อง
เพื่อทราบต่อไป
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(15) ผู้ ต รวจราชการกระทรวงประจ าเขต ลงนามในหนั ง สื อ รายงานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข และหนังสือตอบผู้ร้อง เพื่อทราบต่อไป
(16) นิติกรเจ้าของสานวน เก็บเรื่องทั้งหมดไว้เตรียมการต่อสู้คดี กรณีผู้ร้องฟ้องคดี
(17) นิติกรเจ้าของสานวน รายงานผลการดาเนินงานศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข
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แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บังคับใช้ 1 มิถุนายน 2557
หน้า 77
ของ 89

คู่มือการปฏิบัติงาน
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-001
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3.1.6 กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข
ลาดับ

กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

1

(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

5 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์
บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวง
สาธารณสุข

2

(2) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต รับเรื่องจากศูนย์
บริ ห ารจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ กระทรวงสาธารณสุ ข
พิจารณาสั่งการให้กลุ่มกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงด้าน
บริการทางการแพทย์

1-2 วัน

- ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
ประจำาเขต
�เขต
ประจ
- หัวหน้างาน
รับเรือ่ ง ร้องเรียน
ประจาเขต

3

(3) ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข (รับฉบับสาเนา)

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์สันติ
วิธีสาธารณสุข

4

(4) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

2 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์สันติ
วิธีสาธารณสุข

5

(5) ประสานเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุข
ระดับจังหวัด

1 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์สันติ
วิธีสาธารณสุข

10 วัน

นักสันติวิธี
สาธารณสุข ระดับ
จังหวัด

6

รักษาสัมพันธภาพ
(6) นักสันติวธิ ีสาธารณสุข ระดับจังหวัด
ดาเนินการไกล่เกลี่ย

สาเร็จ

ไม่สาเร็จ

ก
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ผู้รับผิดชอบ
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ลาดับ

ใช้เวลา
(PT/WR)

กระบวนงาน

ผู้รับผิดชอบ

ก
รักษาสัมพันธภาพ
7
(7) นักสันติวธิ ีสาธารณสุข ระดับเขต
ดาเนินการไกล่เกลี่ย

สาเร็จ

10 วัน

นักสันติวิธีสาธารณสุข
ระดับเขต

1-2 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์สันติวิธี
สาธารณสุข

1-2 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์สันติวิธี
สาธารณสุข

1-2 วัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์สันติวิธี
สาธารณสุข

30 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

ไม่สาเร็จ
8

9

10

11

(8) เข้าสู่กระบวนการศาล/แจ้งกลุ่มงานคดีทางการแพทย์

(9) สรุปความเห็นการเจรจาไกล่เกลี่ย

(10) เสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต

(11) สาเนาเรื่องส่งศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์ สรุป/รายงานผล
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3.1.6.1 ขอบเขต
เริ่มจากศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนที่ได้รับเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ ส่งหนังสือเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนไปยังผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจาเขต หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการส่งหนังสือ ฉบับตัวจริงที่สั่งการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต
แล้ว ส่งไปยังกลุ่มงานคดีทางการแพทย์ กลุ่มกฎหมาย และจัดทาสาเนาหนังสือส่งศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข
ศู น ย์ สั น ติ วิ ธี ส าธารณสุ ข ลงทะเบี ย นรั บ เรื่ อ งในระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ศู น ย์ สั น ติ วิ ธี ส าธารณสุ ข
ดาเนินการประสานเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุขระดับจังหวัด เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยในเบื้องต้นพร้อมทั้งให้การ
ช่วยเหลือเยียวยาและประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องเรียนและญาติ ในขั้นตอนนี้อาจมีการประสานงาน
เพื่อดาเนินการระหว่างนิติกรจังหวัด และ/หรือนิติกรจากกลุ่มงานคดีทางการแพทย์เป็นระยะๆ หากการเจรจา
ไกล่เกลี่ย ส าเร็ จและ/หรื อได้ข้อยุ ติ แล้ ว ดาเนินการทาสัญญาประนี ประนอมยอมความและให้การเยี ยวยา
ในกรณีห ากไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้ สาเร็จ นักสันติวิธีสาธารณสุข ระดับจังหวัดจะส่ งต่อให้ นักสันติวิธี
สาธารณสุขระดับเขตช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย หากการเจรจาไกล่เกลี่ยสาเร็จและ/หรือได้ข้อยุติแล้ว ดาเนินการทา
สัญญาประนีประนอมยอมความ หากการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จ ดาเนินการส่งเข้าสู่กระบวนการทางศาล
แจ้งเรื่องให้ กลุ่ มงานคดีทางการแพทย์ ดาเนินการต่อไป ศูนย์สั นติวิธีสาธารณสุ ข สรุปความเห็ นการเจรจา
ไกล่ เกลี่ ยและการเยี ย วยาเบื้องต้น พร้ อมวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ หรือไม่ส าเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ ย
เป็นโอกาสในการปรับปรุงพัฒนางาน ส่งไปยังผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต และสาเนาส่งศูนย์ บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
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3.1.6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
(1) ศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ กระทรวงสาธารณสุ ข รั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ /
ร้องเรียนจากทุกช่องทาง บันทึกรายละเอียดข้อมูลที่ได้รับแจ้ง พิจารณาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่เกี่ยวกับการ
ให้บริการทางการแพทย์ จัดทาหนังสือส่งเรื่องดังกล่าวไปยังผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต
(2) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต พิจารณาสั่ งการให้ กลุ่มกฎหมายตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงด้านบริการทางการแพทย์ หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจาเขต ส่งหนังสือฉบับตัวจริงที่สั่งการ
จากผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขต ไปยังกลุ่มงานคดีทางการแพทย์ กลุ่ มกฎหมาย และจัดทาสาเนา
หนังสือส่งศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข
(3) ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข รับเอกสารฉบับสาเนาจากหัวหน้า งานรับเรื่องร้องเรียน
ประจาเขต
(4) ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(5) ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ดาเนินการประสานเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุขระดับ
จังหวัด เพื่อเตรียมการเจรจาไกล่เกลี่ยในเบื้องต้น
(6) นักสั นติวิธีสาธารณสุ ขระดับจังหวัด เจรจาไกล่ เกลี่ ยในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ การ
ช่วยเหลือเยียวยาและประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องเรียนและญาติ ในขั้นตอนนี้ อาจมีการประสานงาน
ระหว่างนิติกรจังหวัด และ/หรือนิติกรจากกลุ่มงานคดีทางการแพทย์เป็นระยะๆ ในการดาเนินการ
(6.1) กรณีการเจรจาไกล่ เกลี่ ยส าเร็จ และ/หรือ ได้ข้อยุติแล้ ว จะดาเนินการทา
สัญญาประนีประนอมยอมความและให้การเยียวยา รักษาสัมพันธภาพ
(6.2) กรณีการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จ นักสันติวิธีสาธารณสุขระดับจังหวัด ส่งต่อ
ให้นักสันติวิธีสาธารณสุขระดับเขตช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย
(7) นักสันติวิธีสาธารณสุขระดับเขต ดาเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยในขั้นสูง
(7.1) กรณีการเจรจาไกล่ เกลี่ ยส าเร็จ และ/หรือได้ข้อยุติแล้ ว จะดาเนินการทา
สัญญาประนีประนอมยอมความและให้การเยียวยา รักษาสัมพันธภาพ
(7.2) กรณีการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จ นักสันติวิธีสาธารณสุขระดับ เขต ดาเนินการ
ส่งเข้าสู่กระบวนการทางศาล
(8) ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ดาเนินการส่งเข้าสู่กระบวนการทางศาล แจ้งเรื่องให้กลุ่ม
งานคดีทางการแพทย์ดาเนินการ
(9) ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข สรุปความเห็นการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยาเบื้องต้น
พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จหรือไม่สาเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นโอกาสในการปรับปรุงพัฒนางาน
(10) ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข เสนอความเห็นการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยาเบื้องต้น
ที่ผ่านการวิเคราะห์ฯ แล้ว ให้กับผู้ตรวจราชการกระทรวงประจาเขตรับทราบ
(11) ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข สาเนาเรื่องส่งศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข
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3.1.7 กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีการชุมนุมร้องเรียน
ลาดับ
1

กระบวนงาน
(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่ งราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข รับทราบข่าว/รับผู้ชุมนุมร้องเรียน

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

30 นาที

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

2

(2) ประสานงานกับฝ่ายอาคารสถานที่ จัดเตรียมสถานที่
เพื่อควบคุมอานวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุมร้องเรียน

30 นาที

- เจ้าหน้าที่ศนู ย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข
- กลุ่มบริหารทั่วไป
สานักบริหารกลาง

3

(3) - ประสานผู้บริหารระดับสูงทางการเมือง รับทราบ/
สั่งการ
- ประสานหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข
รับทราบ/สั่งการ
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและ
ดาเนินการ

15 นาที

- ผอ. ศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข
- ผอ. สานักบริหารกลาง
- เจ้าหน้าที่สานักงานรัฐมนตรี
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา

1-2 ชั่วโมง

- ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
- เจ้าหน้าที่ศนู ย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข
- เจ้าหน้าที่ศนู ย์สันติวธิ ี
สาธารณสุข
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา

1-2 ชั่วโมง

- เจ้าหน้าที่ศนู ย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข

4
(4) เจรจาไกล่เกลี่ยและหาทางยุติปัญหาเบือ้ งต้น
ของการชุมนุมร้องเรียน

5

(5) - สรุปผลการเจรจาไกล่เกลี่ย
- เสนอความเห็นเบือ้ งต้นต่อผู้บริหาร

6

ก
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ลาดับ

กระบวนงาน

ใช้เวลา
(PT/WR)

ผู้รับผิดชอบ

ก
6

1 ชั่วโมง

- ผู้บริหารระดับสูงทาง
การเมือง
- หัวหน้าส่วนราชการใน
กระทรวงสาธารณสุข
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- เจ้าหน้าที่ศนู ย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข

1 ชั่วโมง

- เจ้าหน้าที่ศนู ย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(6) ผู้บริหารฯ รับทราบ และสั่งการเบื้องต้น

7

(7) นาผลการเจรจาและข้อตกลงเบื้องต้นแจ้ง
ผู้ชุมนุมร้องเรียน

8

(8) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาผลการเจรจาเบือ้ งต้นไป
ดาเนินการ และแก้ไขเชิงระบบอย่างยั่งยืน

9

(9) ประมวลผลในระบบบริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข

3.1.7.1 ขอบเขต
เริ่มจากศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข รับ ทราบข่าว และรับผู้
ชุมนุมร้องเรียน ประสานงานกับฝ่ายอาคารและสถานที่ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดเตรียมสถานที่
เพื่อควบคุมและอานวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุ มร้องเรียน ประสานผู้บริหารระดับสูงทางการเมือง รับทราบ/
สั่งการ หรือประสานหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข รับทราบ/สั่งการ และประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบและดาเนินการ เจรจาไกล่เกลี่ยและหาทางยุติปัญหาการชุมนุม สรุปผลการเจรจาไกล่เกลี่ย
และเสนอความเห็นเบื้องต้นต่อผู้บริหารฯ ทราบ และสั่งการเบื้องต้น นาผลการเจรจาและข้อตกลงเบื้องต้นแจ้ง
ผู้ชุมนุมร้องเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาผลการเจรจาเบื้องต้นไปดาเนินการ และแก้ไขเชิงระบบอย่างยั่งยืน
ส่งศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผลในระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์
เอกสารฉบับนี้เป็ นสมบัติของศูนย์ บริหารจัดการเรื่องราวร้ องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุ ข ห้ ามนาไปใช้ ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ ได้ รับอนุญาต
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3.1.7.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ
(1) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข รับทราบข่าว และรับผู้
ชุมนุมร้องเรียน
(2) ศูน ย์บ ริห ารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ประสานงานกับฝ่ าย
อาคารและสถานที่ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดเตรียมสถานที่เพื่อควบคุมและอานวยความสะดวก
ให้กับผู้ชุมนุมร้องเรียน
(3) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ประสานผู้บริหารระดับสูง
ทางการเมือง รับทราบ/สั่งการ หรือประสานหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข รับทราบ/สั่งการ และ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดาเนินการ
(4) ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เจรจาไกล่เกลี่ยและหาทางยุติ
ปัญหาเบื้องต้นของการชุมนุมร้องเรียน
(5) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข สรุปผลการเจรจาไกล่
เกลี่ยและเสนอความเห็นเบื้องต้นให้กับผู้บริหารฯ
(6) ผู้บริหารฯ ทราบและสั่งการเบื้องต้น
(7) ศูนย์บ ริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข นาผลการเจรจาและ
ข้อตกลงเบื้องต้นแจ้งผู้ชุมนุมร้องเรียน
(8) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาผลการเจรจาเบื้องต้นไปดาเนินการ และแก้ไขเชิงระบบอย่าง
ยั่งยืน
(9) ศูนย์ บริ หารจั ดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุ ข ประมวลผลในระบบ
บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

เอกสารฉบับนี้เป็ นสมบัติของศูนย์ บริหารจัดการเรื่องราวร้ องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุ ข ห้ ามนาไปใช้ ภายนอกหรือทาซ้าโดยไม่ ได้ รับอนุญาต
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บทที่ 4

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 59 บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
และได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38
3. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2545
4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ)
5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546
6. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
7. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 (กรณีลูกจ้างประจา)
10. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
11. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (กรณีพนักงานราชการ)
12. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
13. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 (กรณีพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข)
14. หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระทาผิดวินัย
15. สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ อันได้แก่
15.1 ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
15.2 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่เลื อกปฏิบัติเนื่องจากมี
ความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิ การเมือง เพศ อายุและลักษณะความเจ็บป่วย
15.3 ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่ จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและเข้าใจชัดเจน
จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่ อให้ผู้ป่วยสามารถ ตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตนเว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจาเป็น
15.4 ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิจะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบ
วิชาชีพโดยทันทีตามความจาเป็นแก่กรณีโดยไม่คานึงถึงผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่
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15.5 ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่ เป็นผู้
ให้บริการแก่ตน
15.6 ผู้ป่วยมีสิทธิจะขอความเห็นจากผู้ป ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตน
และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการ และสถานบริการได้
15.7 ผู้ ป่ ว ยมีสิ ทธิจ ะได้การปกปิดข้อมูล เกี่ ย วกับ ตนเองจากผู้ ป ระกอบวิช าชีพด้านสุ ขภาพโดย
เคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าทีต่ ามกฎหมาย
15.8 ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วม หรือถอนตัวจากการเป็นผู้
ถูกทดลองในการทาวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
15.9 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะตนทีป่ รากฏใน
เวชระเบียน เมือ่ ร้องขอ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอื่น
15.10 บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี
บริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต
4.2 การจัดเก็บเอกสาร
ชื่อเอกสาร
สถานที่เก็บ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราว
กระบวนการจัดการ
ร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
เรื่องราวร้องทุกข์
สานักงานปลัดกระทรวง
เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข
สาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

ระยะเวลา
1 ปี

ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์
กระทรวงสาธารณสุข

1 ปี

4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง
- เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล
4.4.1 ร้อยละของเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่ได้รับการดาเนินการภายใน 15 วันทาการ
4.4.2 ระดับความสาเร็จของเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนได้รับการติดตามผลการดาเนินงานในการแก้ไข
ปัญหา
4.4.3 ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
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บทที่ 5

ภาคผนวก
5.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทา Work Flow
สัญลักษณ์

คาอธิบาย
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น
การอนุมัติ เป็นต้น

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และการปฏิบัติงาน
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5.2 คาสั่งคณะทางานจัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
สาเนา
คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 3826/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
สานั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ได้บูรณาการระบบบริห ารจั ดการเรื่องราวร้องทุกข์
ส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อให้ ก ารจั ดการเรื่องราวร้อ งทุก ข์ส อดคล้ องตามรัฐ ธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 59 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.
2552 โดยจัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่อ งราวร้องทุกข์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการธารงไว้ซึ่ง
ธรรมาภิบาลในระบบ นาสู่ความเชื่อมั่นต่อระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขอย่างดียิ่ง
ดัง นั้ น จึ งเห็ น สมควรแต่ งตั้ ง คณะท างานจั ด ท าคู่ มื อมาตรฐานการปฏิ บั ติง านการจัด การ
เรื่องราวร้องทุกข์ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. คณะทางานจัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
1.1 ประกอบด้วย
1) นายก่อเกียรติ เวทยะเวทิน
ผู้อานวยการสานักตรวจและประเมินผล
สานักตรวจและประเมินผล
2) นางดวงตา อ่อนสุวรรณ
(รก.) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบาบัดรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพ
สานักวิชาการสาธารณสุข
3) นางสาวยุพิน ตันวิสุทธิ์
นิติกรชานาญการพิเศษ (ด้านวินัย)
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
4) นายเสมอ กาฬภักดี
นิติกรชานาญการพิเศษ (ด้านวินัย)
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
5) นายอนุชา กาศลังกา
นิติกรชานาญการพิเศษ
กลุ่มกฎหมาย
6) นางอรสา นารายนะคามิน
นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการ
ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข

ที่ปรึกษา
ประธาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
7) นางมัทรี ...
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7) นางมัทรี ชูบรรจง
8) นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช
9) นางวัชราพร เห็นใจชน

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
คณะทางาน
กลุ่มบริหารทั่วไป
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
คณะทางาน
กลุ่มบริหารทั่วไป
และเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ คณะทางาน
สานักตรวจและประเมินผล
และผู้ช่วยเลขานุการ

1.2 อานาจหน้าที่
1) ออกแบบคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ได้แก่ การนิยาม ออกแบบ
ขั้นตอน แนวทางในการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลา ตามมาตรฐานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ทบทวนข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ทั้ ง ปั จ จั ย ภายในและภายนอก เพื่ อ ยื น ยั น ได้ ว่ า ทุ ก ขั้ น ตอนสามารถ
ตอบสนองความต้องการของข้อกาหนดของการออกแบบคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ
3) ทดลอง หรือทดสอบคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ ที่ออกแบบก่อนนาไปใช้จริง
4) ควบคุ ม ดู แ ล เมื่ อ ผ่ า นการทดลองหรื อ ทดสอบแล้ ว และก าหนดเป็ น คู่ มื อ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อก่อเกิดผลลัพธ์ที่ดี
5) จัดทาเป็นรูปเล่ม เพื่อนาไปปฏิบัติจริง
6) ทบทวนผลการนาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ไปปฏิบัติ เพื่อหา
โอกาสในการปรับปรุงให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ลงชื่อ ทรงยศ ชัยชนะ
(นายทรงยศ ชัยชนะ)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สาเนาถูกต้อง
สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

เรื่อง กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขครั้งที่ 00
ฉบับที่ 1
วันที่บังคับใช้ 1 มิถุนายน 2557
หน้า 89
ของ 89

คู่มือการปฏิบัติงาน
เอกสารเลขที่ SP-MOPH-M-001
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สาเนา
คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 8 /2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (เพิ่มเติม)
อนุสนธิคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ 3826/2556 ลงวันที่ ๑9 ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕6 ได้แต่งตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ อนึ่ง เพื่อให้
กระบวนงานรับเรื่องราวร้องทุกข์มีการปรับปรุง/ทบทวนให้เป็นมาตรฐานและเป็นระบบเดียว เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์อย่างมีธรรมาภิบาลเป็นสาคัญ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแต่งตั้งข้าราชการเป็นคณะทางานฯ
เพิ่มเติม คือ นายสันติ ศิริโกมล ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักตรวจและประเมินผล สานักตรวจและประเมินผล
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557
ลงชื่อ ทรงยศ ชัยชนะ
(นายทรงยศ ชัยชนะ)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สาเนาถูกต้อง
สุชาฎา วรินทร์เวช
(นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

เอกสารฉบับนี้เป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดพิมพ์โดย
ปีที่พิมพ์
จ�ำนวนพิมพ์
พิมพ์ที่

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒๕๕๙
๕๐๐ เล่ม
บริษัทสามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จ�ำกัด
๒๔๘/๔๗ ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางอ้อ  เขตบางพลัด  กรุงเทพ ๑๐๗๐๐
โทร. ๐ ๒๘๘๕ ๔๙๓๒-๔  โทรสาร ๐ ๒๔๓๕ ๒๗๙๔

