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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 
 ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมไทย มีประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบและ
ประสบปัญหาที่หลากหลาย จนกลายเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งนับวันยิ่งมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น 
ส่งผลให้ประชาชนต้องพ่ึงพาส่วนราชการเพ่ือคลี่คลายปัญหา โดยการร้องทุกข์ /ร้องเรียนไปยังส่วนราชการ
ต่างๆ ที่มีอยู่ เรื่องราวร้องทุกข์เป็นสิ่งสะท้อนปัญหาของประชาชนที่บ่งบอกความรู้สึก และความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินการตามภารกิจของส่วนราชการในฐานะหน่วยงานผู้ใช้อ านาจฝ่ายบริหารตาม
ระบอบประชาธิปไตย ในการบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับนโยบาย
การบริหารงานภาครัฐ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์  แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ค าติชม ได้สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย ทั้งนี้ ภาครัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนให้เป็นไปด้วยความ
เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม การร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและ
หน่วยงานของรัฐทราบว่า การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งรัฐบาลทุกยุค
ทุกสมัยและหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
ประชาชนมาโดยตลอด มีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบการท างาน
ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมากขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและเสริมสร้างความสงบ
สุขให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการเมืองอย่าง
ต่อเนื่องท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว น าไปสู่การแข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบ เป็นเหตุให้ประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม อาจเป็นเหตุให้มีการร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ิมข้ึน 
 กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชน
โดยรวมในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย จ าเป็นที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในปี พ.ศ. 2549 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้ง
ศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน กระทรวงสาธารณสุข ตามค าสั่งกระทรวง
สาธารณสุข ที่ 809/2549 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยมอบให้ส านักตรวจและประเมินผล 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก ากับดูแลการด าเนินการของศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อ
ร้องเรียน ต่อมาได้มีค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 586/2554 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 มอบให้
กลุ่มบริหารทั่วไป ส านักบริหารกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการ และได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์
ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน กระทรวงสาธารณสุข เป็น “ศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์” ตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1323/2555 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555  
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มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องทุกข/์ร้องเรียนของประชาชนในภาพรวม
ของกระทรวงสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
พ.ศ. 2552 เพื่อให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ มีแนวทางและมาตรฐานใน
การให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถบรรเทา เยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน 
สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อม่ันให้เกิดแก่กระทรวงสาธารณสุข 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ศูนย์บริการประชาชน ส านักนายกรัฐมนตรี ได้สรุปผลการ
ด าเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน ผ่านช่องทางภายใต้ชื่อ 1111 ใน 4 ช่องทาง ได้แก่ สายด่วน
ของรัฐบาล 1111 ตู้ ป.ณ. 1111 เว็บไซต์ www.1111.go.th และจุดบริการประชาชน 1111 จ านวนรวม 
117,162 ครั้ง รวมจ านวนเรื่อง 79,722 เรื่อง โดยจ าแนกและเรียงตามล าดับประเภทเรื่องหลักที่มีการร้อง
ทุกข์มากที่สุด ได้แก่ 1) สังคมและสวัสดิการ 2) การเมือง-การปกครอง 3) เศรษฐกิจ 4) ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และ 5) กฎหมาย  ในส่วนจ านวนเรื่องร้องทุกข์ในระดับกระทรวง จ านวน 20 กระทรวง มี
จ านวนเรื่องทั้งสิ้น 19,696 เรื่อง กระทรวงสาธารณสุข จัดอยู่ในล าดับที่ 8 โดยมีจ านวนเรื่องทั้งสิ้น 1,293 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 6.56 จ าแนกเรื่องได้ดังนี้ 1) เรื่องเพ่ือทราบ 1,046 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 80.90 และ 
2) เรื่องเพ่ือพิจารณา จ านวน 247 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.10 จากจ านวนเรื่องเพ่ือพิจารณาน้ี ได้ด าเนินการ
จนได้ข้อยุติ จ านวน 146 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.29 และรอผลการพิจารณา จ านวน 101 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 7.81  นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข ได้สรุปผลการด าเนินงานการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2555-30 กันยายน 2556) มีจ านวนเรื่องร้องเรียน ทั้งสิ้น 1,378 เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียนที่รับผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักนายกรัฐมนตรี 1111 เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข 
ไปรษณีย์ (เป็นเรื่องจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และจากประชาชน) ยื่นเรื่องติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อทาง
โทรศัพท์ และหน่วยงานอ่ืนๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ช่องทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ส านัก -
นายกรัฐมนตรี 1111 เป็นช่องทางที่รับเรื่องราวร้องทุกข์มากที่สุด จ านวน 873 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 63.35 
จะเห็นได้ว่าเรื่องร้องเรียนของประชาชนในกรณีปัญหาต่างๆ ยังคงปรากฏผลว่ามีเร่ืองอยู่ในระหว่างด าเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ ซึ่งหลายกรณีปัญหายังรอผลการพิจารณา และหลายกรณียังไม่ได้ข้อยุติใน
อัตราส่วนที่สูง หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละกรณีปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 
อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์โดยรวมได้  นอกจากนี้ ในสภาวการณ์ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง ฯลฯ ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ความแตกแยกทางความคิด น าไปสู่
ปัญหาต่างๆ อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน และปัญหาหนี้สิน 
ฯลฯ ส่งผลให้ปริมาณและความสลับซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียนของประชาชนมีเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย 
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 อย่างไรก็ตาม ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดยมีหลักการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1. เป็นศูนย์กลางในการประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชนใน
ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข 
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการภายในกระทรวงให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผนที่ก าหนด 
  3. ประมวลประเด็นปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขหรือน าเสนอผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการ 
  4. กรณีข้อประเด็นปัญหาที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใด ให้น าเข้าสู่การวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจ ากระทรวงต่อไป  
  5. ติดตามผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว และประชาชน
พอใจ 
  6. อ านวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบ หรือชุมนุมร้องเรียนต่อผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุขด้วยวิธีสันติวิธี 
  7. จัดระบบและพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาให้
เป็นเอกภาพ 
  8. จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นปัจจุบันและเอ้ืออ านวยต่อผู้บริหาร
ในการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในระดับนโยบาย 
  9. สนับสนุนและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ งภายใน
และภายนอกองค์กร 
         10. จัดท าสรุปรายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของกระทรวง 
สาธารณสุข และน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทุกเดือน 
  ดังนั้น การบูรณาการระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์นี้ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้ทบทวน/ปรับปรุง เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
พ.ศ. 2557 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ให้ส่วนราชการน าไปเป็นกรอบ
แนวทางการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ มี
การบูรณาการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน  โดยการ
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นหนึ่งระบบ (Single Work Flow) ตลอดจนการ
สื่อสาร สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ คือ การป้องกัน การส่งเสริม การ
รักษา และการฟ้ืนฟู บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืน
ต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่
สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
  3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน 
  4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชน และผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา 59 
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บทท่ี 2 
ระบบการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 

 
 

 ๒.๑ หน่วยงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข ์
กระทรวงสาธารณสุข 

ส านักตรวจและ
ประเมินผล 

กลุ่มกฎหมาย 
 

กลุ่มเสริมสร้างวินัย 
และระบบคุณธรรม 

 

หน่วยงานส่วนกลางในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

- คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
- คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
- คณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาระบบการ   
  จัดการข้อร้องเรียนและฟ้องร้องบริการทางการแพทย์   
  และสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพ 

ศูนย์สันติวิธี
สาธารณสขุ 

 

หน่วยงานส่วนกลางในสังกัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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2.2 ขอบเขต 
  ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด าเนินงานกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  1. ไปรษณีย์  
   - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
   - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  2. เว็บไซตศ์ูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักนายกรัฐมนตรี 1111 
  3. เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข http://ict.moph.go.th/complainict/index.php 
  4. ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ /โทรสาร ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๒๘๗๖ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๒๘๗๗ 
  5. ร้องเรียนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุขที่ E-mail : complain@health.moph.go.th 
  6. เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองทีศู่นย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 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
ตามนโยบายและแผนที่ก าหนด 
  3) ประมวลประเด็นปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขหรือน าเสนอผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการ 
  4) กรณีข้อประเด็นปัญหาที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใด ให้น าเข้าสู่การวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจ ากระทรวงต่อไป 
  5) ติดตามผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว และประชาชนพึง
พอใจ 
  6) อ านวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบ หรือชุมนุมร้องเรียนต่อผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุขด้วยวิธีสันติวิธี 
  7) จัดระบบและพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาให้
เป็นเอกภาพ 
  8) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นปัจจุบัน และเอ้ืออ านวยต่อผู้บริหาร
ในการเรียกใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในระดับนโยบาย 
  9) สนับสนุนและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 
         10) จัดท าสรุปรายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของกระทรวง 
สาธารณสุข และน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทุกเดือน 
 
 2.3.2 กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมของส่วนราชการและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งประกอบด้วย  ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ต ามพร ะร าชบัญญัติร ะ เ บีย บ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.  2537 และระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 และการสอบสวน/พิจารณาเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.  2539 และระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.  2539 
รวมทั้งการด าเนินคดีปกครองในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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  1) การสืบสวน สอบสวน และตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกระท าผิดวินัย และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
  2) การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์ และเรื่องร้องขอความเป็นธรรม 
 
 2.3.3 ส านักตรวจและประเมินผล (เขตบริการสุขภาพ ที ่1-12) 
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังต่อไปนี้ 
  1) เป็นหน่วยที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/  
ขอความเป็นธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ของเขตสุขภาพที่ 1-12  
  2) ประมวลประเด็นปัญหาเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอความเป็น
ธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ของเขตสุขภาพ  
  3) สรุปวิเคราะห์และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวง 
  4) ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ และแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 
  5) จัดท าระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และพัฒนาเครือข่าย เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา
ภายในเขตสุขภาพให้เป็นเอกภาพ 
  6) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ให้ ถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย 
เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อผู้บริหารในการเรียกใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในระดับนโยบาย 
  7) สรุป/วิเคราะห์ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวม 
เสนอผู้บริหารในเขตสุขภาพ  
 
 2.3.4 กลุ่มกฎหมาย 
  1) รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน กรณีมีข้อพิพาทในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น
หรือเชื่อว่าจะเกิดข้ึนในสถานบริการ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข 
  2) ให้ค าปรึกษาแนะน าการด าเนินคดี ข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางการแพทย์และกฎหมาย
ทั่วไปแก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชนทั่วไป 
  3) เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของสถานบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในศาลและนอกศาล 
  4) เตรียมคดีเ พ่ือส่งให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดีแพ่งและคดีอาญาที่มีมูลเหตุจากก าร
รักษาพยาบาลของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  5) เตรียมคดีและแก้ต่างคดีอาญาที่พนักงานอัยการหรือผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ในคดีเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
  6) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ และปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์และ
เสนอแนวทางเพ่ือการป้องกัน แก้ไข การฟ้องร้องหรือข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการให้บริการทางการแพทย์ 
 



เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี  SP-MOPH-M-001 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  1 มิถุนายน 2557 หน้า 9 ของ 89 

 
 
 2.3.5 ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข 
  1) เจรจาไกล่เกลี่ยกรณีเรื่องร้องเรียนฟ้องร้องจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากส านักงานเขตสุขภาพ 
  2) เป็นศูนย์กลางประสานนักเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ทางศูนย์สันติวิธี
สาธารณสุขขึ้นทะเบียนไว้ในระดับหน่วยงาน และระดับเขตสุขภาพ 
  3) ก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ ระเบียบ และล าดับความส าคัญของการด าเนินงานหรือแก้ไข
ความขัดแย้งในระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
  4) วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาทางเยียวยา และด าเนินการฟื้นคืนความสัมพันธ์ 
  5) เป็นศูนย์กลางในการประสาน และพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายนักเจรจาไกล่เกลี่ย ทั้งในระดับ
หน่วยบริการและระดับเขตสุขภาพ 
  6) ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการเจรจาไกล่เกลี่ยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค หรือเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการไกล่เกลี่ย เฉพาะกรณีที่มีการร้องขอและได้รับ
มอบหมายจากผู้บริหารระดับสูง 
 
 2.3.6 ส านักงานรัฐมนตรี 
  1) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน ขอความเป็นธรรม และขอความช่วยเหลือที่มีผู้ยื่นค าร้อง
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้บริหารทางการเมืองของกระทรวงสาธารณสุข 
  2) ให้ค าแนะน าเบื้องต้นต่อประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือ ขอความอนุเคราะห์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3) ประสานกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบ
หรือชุมนุมร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
  
 2.3.7 หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  ด าเนินการแก้ไขและตอบข้อร้องเรียนตามภารกิจ โดยมีหน่วยงานดังต่อไปนี้ 

- กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- สถาบันพระบรมราชชนก 
- ส านักการพยาบาล 
- ส านักบริหารการสาธารณสุข 
- กลุ่มประกันสุขภาพ 
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2.4 ค าจ ากัดความ 
  ส่วนราชการ  หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่อยู่ในก ากับของราชการ ฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐวิสาหกิจ 
  ผู้บริหาร  หมายถึง ผู้ที่มีอ านาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้เรื่องร้องเรียนได้รับการ
แก้ไขเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ร้องทุกข์ได้
ยื่นหรือส่งต่อเจ้าหน้าที ่รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ร้องทุกข์แทน และผู้จัดการแทน 
  ผู้รับบริการ  หมายถึง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการเสนอแนะข้อคิดเห็น 
หรือให้ข้อมูลตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องร้องเรียนนั้นๆ 
  ผู้ร้องทุกข์ หมายถึง ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการ หรือจ าเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ 
มีสิทธิเสนอค าร้องทุกข์ต่อส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้  
  การร้องทุกข์  หมายถึง การร้องต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป หรือผู้ที่มีอ านาจหน้าที่พิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามกฎหมาย หรือระเบียบ เนื่องจากเกิดความทุกข์จากการกระท าของผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้ทบทวนปฏิบัติและแก้ไขในส่วนที่ไม่ถูกต้อง หรือชี้แจงเหตุผลความถูกต้องที่ได้ปฏิบัติให้
ผู้ร้องทุกข์ทราบและหายข้องใจ หรือให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปได้พิจารณาให้ความเป็นธรรม 
  ค าร้องทุกข์  หมายถึง เรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ของกระทรวงสาธารณสุข  ที่ได้ยื่นหรือส่งถึงเจ้าหน้าทีต่ามช่องทางต่างๆ  
  เรื่องร้องเรียน  หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล การจัดซื้อ 
จัดจ้างในส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ 
  การร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต  หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระท าความผิด
ทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้ก าหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัย 
และได้ก าหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่องเก่ียวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว 
  หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  หมายถึง ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข  
 หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการแก้ไข
กับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนนั้นๆ ประกอบด้วย ส านักตรวจและประเมินผล (เขตบริการสุขภาพที่ 1-12) กลุ่ม
เสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กลุ่มกฎหมาย ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ส านักงานรัฐมนตรี กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 การด าเนินการ  หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ตั้ งแต่ต้นจนถึงการได้รับการ
แก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องทุกข ์
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 การอุทธรณ์  หมายถึง การไม่เห็นด้วยต่อมติหรือมาตรการใดๆ ที่คณะกรรมการสั่งการ หรือมี
ปัญหาในมติหรือมาตรการนั้นๆ และต้องการให้มีการทบทวน 
 บัตรสนเท่ห์  หมายถึง เฉพาะจดหมายฟ้องหรือกล่าวโทษผู้อ่ืนที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อม
ปรากฏชัดแจ้ง ชี้พยานบุคคลแน่นอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่ามีเหตุผลหรือพฤติการณ์
เชื่อมโยงพอที่จะเชื่อในเบื้องต้นได้หรือไม่เพียงใดว่าข้อกล่าวหาควรจะเป็นเช่นนั้น 
 การบริหาร  หมายถึง การที่สวนราชการด าเนินการด้านการบริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส 
และเป็นธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะ
ด าเนินการและประโยชนระยะยาวของราชการที่จะไดรับประกอบกัน 
 การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  หมายถึง การให้บริการรักษาพยาบาลหรือการ
ด าเนินการทางการแพทย์หรือสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล้ว
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ มีความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ และผู้รับบริการหรือญาติมีความสงสัยใน
การให้บริการดังกล่าว หรือเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ
กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบ 
 เรื่องร้องเรียนบริการทางการแพทย์  หมายถึง หนังสือหรือสิ่งใดๆ จากบุคคล หรือองค์กร ที่
แสดงให้ปรากฏได้ว่ามีการให้บริการรักษาพยาบาล หรือการด าเนินการทางการแพทย์ หรือสาธารณสุขของ
หน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ ไม่พึงประสงค์ มีความเสียหาย
เกิดข้ึนกับผู้รับบริการ และผู้รับบริการหรือญาติมีความสงสัยในการให้บริการดังกล่าวหรือเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่
หน่วยบริการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบ 
 ความขัดแย้ง  หมายถึง ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการอันเกิดจาก
การให้หรือรับบริการสาธารณสุข น าไปสู่ความไม่พึงพอใจ การร้องเรียนหรือฟ้องร้อง อาจจะเป็นความขัดแย้งที่
แฝงอยู่ ก าลังเกิดขึ้น มีการแสดงออกชัดเจน หรือเป็นกรณีพิพาทแล้วในระบบการแพทย์ 
  การเจรจาไกล่เกลี่ย  หมายถึง กระบวนการไกล่เกลี่ยด้วยการสื่อสารสนทนาระหว่างคู่กรณี หรือ
ผู้แทนตั้งแต่เริ่มมีความขัดแย้งกัน เพ่ือหาทางออกของปัญหาและข้อตกลงที่พึงพอใจโดยเร็วร่วมกัน และเพ่ือมิ
ให้ความขัดแย้งบานปลาย 
  การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง  หมายถึง การเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยความช่วยเหลือของบุคคลที่สามที่เป็น
กลาง ท าหน้าที่ช่วยให้เกิดกระบวนการกลุ่มปรึกษาหารือร่วมกัน ด้วยบรรยากาศและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
คู่กรณีเกิดข้อตกลงที่พึงพอใจร่วมกันโดยคนกลางไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินใจแทนคู่กรณี 
  ผู้ไกล่เกลี่ย  หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในระบบ
การแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมาย หรืออาจเป็นบุคคลภายนอกที่คู่กรณียอมรับร่วมไกล่เกลี่ยด้วยก็ได้ 
  การชุมนุมร้องเรียน  หมายถึง การรวมตัวกันของกลุ่มคนเพ่ือแสดงออกทางความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ เช่น การด าเนินชีวิต สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสภาพปัญหาที่กลุ่มคนได้รับ  
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ผลกระทบ เป็นการรวมตัวที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มคน และ/หรือได้รับผลกระทบจาก
การปฏิบัติงานของเจ้าที่สาธารณสุข  
 
2.5 ประเภทเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
1) การให้บริการทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุข 

การให้บริการรักษาพยาบาลหรือการ
ด าเนินการทางการแพทย์หรือ
สาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แล้วเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ มี
ความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ และ
ผู้รับบริการหรือญาติมีความสงสัยในการ
ให้บริการดังกล่าว หรือเรียกร้องให้
เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ
กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ 
 

ร้องเรียนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
เจ้าหน้าที ่เช่น การวินิจฉัย โรคผิดพลาด 
การรักษาผิดพลาด ฯลฯ 

2) คุณภาพการ
ให้บริการ 

การที่ผู้ร้องเรียนแจ้งร้องเรียนเกี่ยวกับ
การให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานบริการ
ของกระทรวงสาธารณสุข 
 

1. รอตรวจนาน 
2. แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ท างานล่าช้า 
3. แพทย์ปฏิเสธการรักษา 
4. กริยาไม่เหมาะสม/วาจาไม่สุภาพ 
5. ไม่เต็มใจให้บริการ 
6. ระบบส่งต่อผู้ป่วย 
ฯลฯ 
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ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
3) การบริหารจัดการ การทีส่วนราชการด าเนินการด้านการ

บริหารจัดการโดยเปดเผย โปร่งใส และ 
เป็นธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและ
ผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการ 
และประโยชนระยะยาวของราชการที่จะ
ไดรับประกอบกัน 
 

1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณ
ร้องเรียนโดยกล่าวหาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีพฤติกรรมส่อในทางไม่
สุจริตหลายประการ 
2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
มีพฤติกรรมส่อในทางไม่โปร่งใสหลาย
ประการ 
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเลื่อน
ต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ 
และการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม 
ฯลฯ 
 

4) วินัยข้าราชการ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์
ขึ้นมาเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ และก าหนดแบบแผนความ
ประพฤติของข้าราชการ เพื่อให้
ข้าราชการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก าหนด 
ให้ข้าราชการวางตัวให้เหมาะสมตาม 
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 
 

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วย
วินัยข้าราชการตามที่กฎหมายก าหนด 
ฯลฯ 
 

5) การทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่
อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือ
หน้าที่ ทั้งท่ีตนมิได้มีต าแหน่งหน้าที่นั้น 
หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ 
ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

1. การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับครุภัณฑ์ 
พัสดุ การก่อสร้าง  
2. การบริหารงานของหน่วยงานที่ส่อไป
ในทางไม่สุจริต 
ฯลฯ 
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ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
6) ค่าตอบแทน  การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์
เพ่ือการจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
ในช่วงนอกเวลาราชการ และเจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือต่าง
หน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ 
 

1. การเบิกจ่ายเงิน พตส. 
2. ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติ 
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
4. ค่าตอบแทน อสม. 
ฯลฯ 

7) ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่/
หน่วยงานของรัฐ 

การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของ
หน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานเกี่ยวกับการกระท าการใดๆ  
ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

เจ้าหน้าทีย่ืมเงินประชาชนแล้วไม่คืน  
ฯลฯ  

8) สวัสดิการของรัฐ เป็นระบบทางสังคมที่รัฐให้หลักประกัน
แก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันใน
ด้านปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
 

1. หลักประกันสุขภาพ ทุกคนมีสิทธิ
ได้รับบริการป้องกันและรักษาโรคฟรี   
2. กองทุนประกันสังคม 
3. กองทุนข้าราชการบ านาญ 
ฯลฯ 
 

9) ข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็น 

การที่ผู้ร้องเรียนแสดงออกทางความ
คิดเห็นหรือการเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับ
การให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 
 
 

1. การปรับปรุงระบบการให้บริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข  
2. การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก 
และสิ่งแวดล้อม  
3. การเพิ่มบุคลากร 
4. การเพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ฯลฯ 
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ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
10) การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

การปกป้องดูแลผู้บริโภค ให้ได้รับความ
ปลอดภัย เป็นธรรม จากผลิตภัณฑ์ด้าน
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม บริการทาง
การแพทย์ และสาธารณสุข 
 
 
 

1. การให้บริการไม่ได้มาตรฐาน 
2. ตลาดสด ร้านค้า/แผงลอย ไม่สะอาด 
3. สิ่งแวดล้อมทั่วไป เช่น ขยะ/สิ่งปฏิกูล 
น้ าเสีย กลิ่นเหม็น เหตุร าคาญ ฯลฯ 
4. สถานบริการ สถานประกอบการไม่มี
ใบอนุญาต  
ฯลฯ 

11) ขอความอนุเคราะห์ การขอความอนุเคราะห์และการขอความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ นอกเหนือจาก
สิทธิที่พึงได้รับ  
 
 
 

1. ค่ารักษาพยาบาล 
2. การขอขึ้นทะเบียนการล้างไต 
3. ขอย้ายสถานบริการ 
ฯลฯ  
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2.6 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  
 2.6.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
   1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ชัดเจน 
   2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียน 
   3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ปรากฎอย่างชัดเจนว่าได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหาย ต้องการให้แก้ไขด าเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได ้
   4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
 2.6.2 ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคล
อ่ืนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.6.3 เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้ทางราชการช่วยเหลือหรือช่วยขจัดความเดือดร้อน  
 2.6.4 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 2.6.5 เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
ในการด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บเป็น
ฐานข้อมูล 
 2.6.6 ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1) ค าร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยานแวดล้อมชัดเจน และ
เพียงพอที่จะท าการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 จึง
จะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
   2) ค าร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งที่สุดแล้ว 
   3) เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือองค์กร
อิสระท่ีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ด าเนินการ หรือ
ด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 
   4) ค าร้องเรียนที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน  
   นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้
พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของศูนย์บริหารจดัการเร่ืองราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข  ห้ามน าไปใช้ภายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี  SP-MOPH-M-001 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  1 มิถุนายน 2557 หน้า 17 ของ 89 

 
 
2.7 หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์ และการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ กรณีของข้าราชการพลเรือน

 สามัญ 
 2.7.1  กรณีคับข้องใจที่จะร้องทุกข์ได้ 
   ความคับข้องใจอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ของข้าราชการนั้น ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่าง 

ใด ดังนี้ 
 1) ไมช่อบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติโดยไม่มีอ านาจหรือนอกเหนือ
อ านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่
ก าหนดไว้ส าหรับการนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็น
การสร้างขั้นตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดข้ึนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ 
 2) ไม่มอบหมายให้ปฏิบัติ 
 3) ประวิงเวลา หรือหน่วงเหนี่ยวการด าเนินการบางอย่างอันเป็นเหตุให้เสียสิทธิ หรือไม่
ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร 
 4) ไม่เป็นไปตาม หรือขัดกับระบบคุณธรรมตามมาตรา 42 
 2.7.2  ผู้มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยร้องทุกข์ 
  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นควรจะได้
ปรึกษาหารือท าความเข้าใจกัน โดยผู้บังคับบัญชาต้องให้โอกาสและรับฟัง หรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว 
เพ่ือเป็นทางแห่งการท าความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น  แต่ถ้าผู้มีความคับข้องใจไม่ประสงค์จะ
ปรึกษาหารือ  หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับค าชี้แจง หรือได้รับค าชี้แจงแล้วไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ตาม
กฎ ก.พ.ค. ได้ ดังนี้ 
  ก. เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับ คือ
   1) กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ต่ า
กว่าผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น สาธารณสุขอ าเภอ นายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ 
   2) กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนกลางที่ต่ า
กว่าอธิบดี เช่น ผู้อ านวยการกอง หรือผู้อ านวยการส านัก ให้ร้องทุกข์ต่ออธิบดี และให้อธิบดีเป็นผู้มีอ านาจ
วินิจฉัยร้องทุกข์ ส าหรับกรณีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น ถ้าเหตุเกิดจากผู้อ านวยการวิทยาลัยใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และผู้อ านวยการส านักหรือหน่วยงานส่วนกลาง จะต้องร้องทุกข์ต่อ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ในฐานะอธิบดี) และปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ 
   3) กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดี ให้ร้องทุกข์ต่อ
ปลัดกระทรวงซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ และให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ อนึ่ง 
กรณีที่ผู้ว่าราชการมีค าสั่งย้ายหรือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับช านาญการ
พิเศษ ลงมา กฎหมายใหม่บัญญัติให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง หากจะร้องทุกข์ในเรื่องนี้  
จะต้องร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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  ข. เหตุเกิดจากปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี  ให้ร้องทุกข์ต่อ 
ก.พ.ค.  ดังนั้น ถ้าเหตุร้องทุกข์เกิดจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. อนึ่ง ค าสั่งต่างๆของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น บรรจุแต่งตั้ง เลื่อน ย้าย โอน นั้น ถ้าท า
ให้ข้าราชการเกิดความคับข้องใจแล้ว จะต้องร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ทุกกรณี ส าหรับกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่ง
ได้รับมอบอ านาจจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนต าแหน่ง ข้าราชการใน
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค นั้น แม้ว่าจะออกเป็นค าสั่งของจังหวัดก็ตาม กรณีนี้ต้องถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดท า
ในฐานะปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามที่ได้รับมอบอ านาจ กรณีเช่นนี้จะต้องร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ไม่ใช่ ร้องทุกข์
ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 2.7.3  วิธีการร้องทุกข์ 
  การร้องทุกข์ให้ร้องทุกข์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์แทนผู้อ่ืนไม่ได้ และต้องท าค าร้อง
ทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบเหตุแห่งการ
ร้องทกุข์ โดยค าร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ คือ 
  1) ชื่อ ต าแหน่ง สังกัด และที่อยู่ส าหรับการติดต่อเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ 
  2) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
  3) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของเรื่องร้องทุกข์ 
  4) ค าขอของผู้ร้องทุกข์ 
  5) ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ร้องทุกข์แทนกรณีท่ีจ าเป็น 
 2.7.4  การมอบหมายให้ผู้อ่ืนร้องทุกข์แทน 
  ผู้มีสิทธิร้องทุกข์จะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนร้องทุกข์แทนตนได้แต่เฉพาะกรณีที่มี เหตุจ าเป็น
เท่านั้น คือ กรณี 1) เจ็บป่วยจนไม่สามารถร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง 2) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่
อาจร้องทุกข์ได้ทันภายในเวลาที่ก าหนด และ 3) มีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนที่ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นสมควร 
ทั้งนี้ จะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิร้องทุกข์ พร้อมทั้งหลักฐานแสดงเหตุจ าเป็น ถ้าไม่สามารถลง
ลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน 
 2.7.5  หลักฐานประกอบหนังสือร้องทุกข์ 
  1) การยื่นค าร้องทุกข์ ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมค าร้องทุกข์ด้วย กรณีที่ไม่อาจแนบ
พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องได้ เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือบุคคลอื่น หรือเพราะเหตุอ่ืนใด ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย 
  2) ให้ผู้ร้องทุกข์ท าส าเนาค าร้องทุกข์และหลักฐานที่เก่ียวข้อง โดยให้ผู้ร้องทุกข์รับรองส าเนา
ถูกต้อง 1 ชุด แนบพร้อมค าร้องทุกข์ด้วย กรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องมอบหมายให้บุคคลอ่ืนร้องทุกข์แทนก็ดี กรณี
ที่มีการแต่งต้ังทนายความหรือบุคคลอ่ืนด าเนินการแทนในขั้นตอนใดๆ ในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ร้องทุกข์ก็ดี ให้แนบหลักฐานการมอบหมายหรือหลักฐานการแต่งตั้งไปด้วย 
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  3) ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้อง
ทุกข์ ให้แสดงความประสงค์ไว้ในค าร้องทุกข์ด้วย หรือจะท าเป็นหนังสือต่างหากก็ได้แต่ต้องยื่นหนังสือก่อนที่ผู้มี
อ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์เริ่มพิจารณา 
 2.7.6  การยื่นหนังสือร้องทุกข์ 
  การยื่นหนังสือร้องทุกข์ ท าได้ 2 วิธี คือ 
  1) ยื่นต่อพนักงานผู้รับค าร้องทุกข์ที่ส านักงาน ก.พ. (กรณีร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.) หรือ เจ้าหน้าที่
ผู้รับหนังสือตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ของผู้บังคับบัญชาหรือของ
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ หรือของผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ 
  2) ส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยถือวันที่ที ่ท าการไปรษณีย์ต้นทาง 
ประทับตรารับที่ซองหนังสือร้องทุกข์เป็นวันยื่นค าร้องทุกข์ โดยให้ส่งไปยังผู้บังคับบัญชา หรือส่งไปยังส านักงาน 
ก.พ. (กรณีร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.) 
 2.7.7  ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชา 
  1) เมื่อผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ได้รับค าร้องทุกข์แล้วจะมีหนังสือแจ้งพร้อม
ทั้งส่งส าเนาค าร้องทุกข์ไปให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบ โดยให้ผู้บังคับบัญชานั้นส่งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องและค าชี้แจง ไปให้ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ประกอบการพิจารณา ภายใน 7 วัน  นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ ส าหรับกรณีที่ยื่นค าร้องทุกข์ผ่านผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ก็ให้
ปฏิบัติในท านองเดียวกัน 
  2) ให้ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์
ของผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ในกรณีจ าเป็นและสมควร อาจจะขอเอกสารและหลักฐานที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม รวมทั้งค าชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท 
ข้าราชการ หรือบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ รวมทั้งอาจจะให้ผู้
ร้องทุกข์มาแถลงการณ์ด้วยวาจา หรือไม่ก็ได้ 
  3) ให้ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
นับแต่วันได้รับค าร้องทุกข์ และอาจขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 30 วัน 
  4) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้น อาจจะไม่รับเรื่องร้องทุกข์ ยกค าร้องทุกข์ หรือมี
ค าวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกค าสั่ง และให้เยียวยาความเสียหาย ให้ผู้ร้องทุกข์ หรือให้ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม และเม่ือผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ว 
ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ด าเนินการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยนั้นในโอกาสแรกที่ท าได้ และเมื่อ
ได้ด าเนินการตามค าวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว ค าวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ของผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์นั้นให้เป็นที่สุด 
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 2.7.8  สิทธิของผู้ร้องทุกข์ 
  1) ผู้ร้องทุกข์อาจถอนค าร้องทุกข์ที่ยื่นไว้แล้วในเวลาใดๆ ก่อนที่ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์
จะมีค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้ 
  2) ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ และคัดค้าน
ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ กรณีท่ีมีเหตุคัดค้านตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.พ.ค. 
  3) กรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยร้องทุกข์ มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น 
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ทราบ หรือถือว่าทราบค าวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจวินิจฉัยร้อง
ทุกข์หรือของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 
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บทท่ี 3 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
3.1 ผังกระบวนการ 
 3.1.1 กระบวนการระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 

 
1 
 

 
 
 
 
 

 
5 นาท ี

 

 
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
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เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
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1-2 วัน 

 
- หัวหน้างานรับเรื่อง
ร้องเรียน ประจ าเขต 
 

3  
 
 
 
 
 

1 วัน - ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ประจ าเขต 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

15 วัน 
 

- ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (CEO) ประจ า
เขต 
- หัวหน้างานรับเรื่อง 
ร้องเรียน ประจ าเขต
ส านักตรวจและ
ประเมนิผล 

 
 
 

 
 
 

 
2 วัน 

- ผู้ตรวจราชการ 
กระทรวง ประจ าเขต 
- หัวหน้างานรับเรื่อง
ร้องเรียน ประจ าเขต 
 
 

 

(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กระทรวงสาธารณสุข  
รับเรือ่งรอ้งทกุข/์รอ้งเรียน ทกุชอ่งทาง 

(3.1) ผู้ตรวจ
ราชการ

กระทรวง (CEO) 
ประจ าเขต 

(3.2) ด าเนินการบริหารจัดการเรือ่งราว 
ร้องทุกข ์

บริหาร บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสขุ 

(3.3) ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (CEO) 

ประจ าเขต ร่วมรับทราบและ
ด าเนนิการ 

ก 

 

กรมวิชาการ 
8 กรม 

ส านักงาน
ปลัด 

กระทรวง
สาธารณสขุ 

เขตสุขภาพที่  
1-12 

กรุงเทพ 
มหานคร 

(2) กลุ่มรับเรือ่งรอ้งเรียน ส านักตรวจและประเมนิผล 
เสนอความเห็นเบ้ืองต้น 

(3) ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ประจ าเขต พิจารณาลงนาม 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
   

 
 

 

4  
 
 
 
 

1-2 วัน 
 

- ผู้ตรวจราชการ 
กระทรวง ประจ าเขต 
- หัวหน้างานรับเรื่อง
ร้องเรียน ประจ าเขต 
 

5 
 

 
 
 
 

1-2 วัน 
 

- ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (CEO) ประจ า
เขต 
- หัวหน้างานรับเรื่อง
ร้องเรียน ประจ าเขต 
ส านักตรวจและ
ประเมนิผล 
 

6 
 

 
 

 
 
 

 
1-3 วัน 

 

- ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (CEO) ประจ า
เขต 
- หัวหน้างานรับเรื่อง
ร้องเรียน ประจ าเขต 
ส านักตรวจและ
ประเมนิผล 
 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 

1-2 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) รายงานศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราวรอ้งทุกข์  
กระทรวงสาธารณสุข  

วิเคราะห์ สรุป/รายงานผล 

 
(5) ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ/ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ก 

(6) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
(กรณีทีเ่ป็นเรือ่งรอ้งทกุข์/ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข จะน าเรียนรฐัมนตรีวา่การกระทรวง
สาธารณสขุ เพือ่โปรดทราบ) 

(4) กลุ่มรับเรือ่งรอ้งเรียน ส านักตรวจและประเมนิผล 
สรุปและรายงานผล 
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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
ท าการคัดแยกหนังสือเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มาจากทุกช่องทาง ส่งให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ ได้แก่ 

1) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต พิจารณาด าเนินการในด้านบริหารจัดการ/  
ด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข/กรณีร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าผิดวินัย/ความรับผิด
ทางละเมิด/อุทธรณ์ร้องทุกข์/ร้องขอความเป็นธรรม  

2) กรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับภารกิจของกรม 
3) กรุงเทพมหานคร กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับภารกิจของกรุงเทพมหานคร 
4) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กรณีร้องเรียนเจ้าหน้าทีส่่วนกลางในสังกัดส านัก 

งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   เมื่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้รับการแก้ไขตามอ านาจหน้าที่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต 
สรุปรายงานผลการด าเนินการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขตามล าดับ (กรณีที่เป็นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
จะน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือโปรดทราบ) และส่งผลการด าเนินงานไปยังศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
ด าเนินการสรุปวิเคราะห์และรายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของกระทรวง
สาธารณสุขในเชิงนโยบาย ส าหรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงจนได้ข้อยุติแล้ว 
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้หน่วยงานที่ส่งเรื่องและแจ้งผู้ร้องทราบต่อไป  
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 3.1.1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณามอบหมายและสั่ง
การให้ด าเนินการตามข้อร้องเรียน ตามที่เห็นสมควร 
  2) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณามอบหมายหน้าที่ พิจารณา
สั่งการ ให้ความเห็นชอบในกระบวนงานต่างๆ และแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานต่างๆ ตามกฎหมาย 
  3) ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1-12 มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาสั่งการ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ สอบสวน สดับตรับฟังข้อเท็จจริง และเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
  4) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่  1-12  มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาสั่งการ 
ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องตรวจสอบ/สอบสวนข้อเท็จจริงหรือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบ 
ด้วยผู้แทนส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
  5) ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข บทบาทหน้าที่
ในการคัดแยกเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เพ่ือส่งให้กับหน่วยงานที่ด าเนินการกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนน้ันๆ และ
ด าเนินการสรุปวิเคราะห์และรายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของกระทรวง
สาธารณสุขในเชิงนโยบาย และแจ้งให้หน่วยงานที่ส่งเรื่องและแจ้งผู้ร้องทราบต่อไป 
  6) ส านักตรวจและประเมินผล (หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียน เขตสุขภาพที่ 1-12) 
มีบทบาทหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ สรุปประเด็น ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอข้อมูลประกอบการ
พิจารณา และเสนอความเห็นเบื้องต้นให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต พิจารณาสั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และสรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เสนอความเห็นเบื้องต้น เพ่ือรายงานผู้บริหารตามล าดับขั้น 
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 3.1.1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  (1) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ท าการคัดแยก
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และส่งให้กับหน่วยงานที่ด าเนินการกับเรื่องร้องทุ กข์/ร้องเรียน (เขตสุขภาพ 
กรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร) ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ 
  (2) ส านักตรวจและประเมินผล (หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต) ศึกษาวิเคราะห์ 
สรุปประเด็น ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขอข้อมูลประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นเบื้องต้น 
และจัดท าหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  (3) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต พิจารณาสั่งการ/ส่งเรื่อง  
   (3 .1 )   หั วหน้ างานรั บเรื่ องร้ องเรี ยน ผู้ รั บผิ ดชอบประจ าเขตสุ ขภาพที่  1-12 
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง) รับเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สรุปประเด็นในเบื้องต้นเสนอ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง พิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ กรณีด้านบริหารจัดการ/  
ด้านบริการ/บัตรสนเท่ห์   
   (3.2)  ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
   (3.3)  รายงานให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) ทราบ 
  (4) หั วหน้ างานรั บเรื่ องร้ องเรี ยน ผู้ รั บผิ ดชอบประจ าเขต สรุ ปรายงานผลการ 
ด าเนินการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้ตรวจราชการกระทรวง 
  (5) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต รับทราบ 
  (6) เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรณีที่เป็นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือโปรดทราบ 
 (7) ส านักตรวจและประเมินผล (หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต) ส่งผลการ
ด าเนินงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือสรุป
วิเคราะห์และรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข  ในเชิงนโยบาย 
ส าหรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงจนได้ข้อยุติแล้ว ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
กระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องและแจ้งผู้ร้องทราบต่อไป  
 
 
 
 
 



เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี  SP-MOPH-M-001 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  1 มิถุนายน 2557 หน้า 26 ของ 89 

 
 
 3.1.2 กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์   
  กระทรวงสาธารณสุข 
 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 นาท ี
 

 
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

2  
 
 
 

5 นาท ี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

4 
 
 

 
 
 
 
 

1 วัน 
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

  
 
 
 

  

 

(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กระทรวงสาธารณสุข  
รับเรือ่งรอ้งทกุข/์รอ้งเรียน/แจ้งเบาะแส/บตัรสนเท่ห์  

ทุกชอ่งทาง 

 

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 

(3) คัดแยก/วิเคราะห์เนือ้หาของเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/ 
บัตรสนเท่ห์/แจ้งเบาะแส และจัดท าหนังสอืไปยังหน่วยงาน 

กรม
วิชาการ 
8 กรมฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

กระทรวง
สาธารณสุข 
(ส่วนกลาง) 

เขต
สุขภาพ 
ที่ 1-12 

กรุงเทพ 
มหานคร 

ผอ. ศูนย์ฯ 
พิจารณา 

กรม
วิชาการ 
8 กรมฯ 

ก 

ไม่ลงนาม 

(5.1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

ลงนาม 

(5.2) แจ้งผู้ร้องทุกข์/
ร้องเรียน (ท่ีมีช่ือ/ท่ีอยู่/

หน่วยงาน ชัดเจน) ส านัก 
งานปลัด 

กระ 
ทรวง

สาธารณ
สุข 
 

เขต
สุขภาพ 

 

กรุง 
เทพ 
มหา
นคร 

 

ลงนาม 



เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของศูนย์บริหารจดัการเร่ืองราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข  ห้ามน าไปใช้ภายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี  SP-MOPH-M-001 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันทีบ่ังคับใช้  1 มิถุนายน 2557 หน้า 27 ของ 89 

 
 
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 

  

    
6  

 
 
 

30 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

7  
 
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

8  
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

9 
 
 
 
 
 
 
 

 1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

10  
 
 
 

15 นาที/ เรือ่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

11  
 
 
 
 

1 วัน/ 30 วนั เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

 
12 

 
 
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 

 
 

ก 

(6.1) รับรายงานผลการด าเนินงาน
จากหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

(6.2) ติดตามความก้าวหน้าของ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 

(7) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
จากหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

ศูนย์ฯ 
พิจารณา 

ลงนาม 

(9) หนังสือและรายงานเสนอ 
- ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 
- ศูนย์รับเรื่องราวรอ้งทุกข์ 1111 
- หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
- เว็บไซต์ 
- ผู้ร้องทกุข์/ร้องเรียน 
 

(10) เก็บข้อมูลในระบบอเิล็กทรอนกิส์ เพือ่การ
ประมวลผลและสรุปวิเคราะห ์

(12) รายงานศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข์  
กระทรวงสาธารณสุข เก็บเรือ่ง 

(11) จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห ์
เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี) 



เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี  SP-MOPH-M-001 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  1 มิถุนายน 2557 หน้า 28 ของ 89 

 
 
 3.1.2.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข รับเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอความเป็นธรรม/ขอความอนุเคราะห์ จากทุกช่องทาง พิจารณาเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์ ที่ได้รับ ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์
บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ คัดแยกหนังสือตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมวิชาการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ และกรุงเทพมหานคร) ด าเนินการ 
ตรวจสอบเอกสารที่แนบมากับหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์ สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือแจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน
เบื้องต้น (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ พิจารณาลงนาม 
ส่งเรื่องให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการ (กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม) เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ และกรุงเทพมหานคร) และแจ้ง 
ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ท่ีอยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน ศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ฯ รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ และ
กรุงเทพมหานคร) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เสนอผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ 
พิจารณาลงนามเสนอผู้บริหาร และรายงานส านักนายกรัฐมนตรี (GCC 1111) แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
รวบรวม/จัดเก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ รายงานผลการจัดการ
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เป็นรายเดือนแก่ผู้บริหารตามล าดับ ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข เก็บเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี  SP-MOPH-M-001 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  1 มิถุนายน 2557 หน้า 29 ของ 89 

 
 
 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 ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ และกรุงเทพมหานคร) ด าเนินการตรวจสอบเอกสารที่แนบมากับหนังสือร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/  
บัตรสนเท่ห์ สรุปความเห็นและจัดท าหนังสือแจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนเบื้องต้น (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน 
ชัดเจน) 
  (4) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข เสนอ
ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ พิจารณาลงนาม กรณีไม่ลงนาม ส่งกลับและแก้ไขเอกสาร 
ด าเนินการตามขั้นตอน (3) ให้ถูกต้อง  
  (5) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข  
   (5.1) ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ (กรมวิชาการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ และกรุงเทพมหานคร) 
   (5.2) แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้น
ภายใน 15 วัน 
  (6) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
   (6.1)  รับรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการ 
(กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ และ
กรุงเทพมหานคร) 
   (6.2)  ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
(กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ และ
กรุงเทพมหานคร) 
  (7) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข สรุปรายงานผล
การด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ และกรุงเทพมหานคร) และเสนอความเห็นเพ่ือให้ผู้อ านวยการศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ พิจารณาลงนาม 
  (8) ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ พิจารณาลงนามถึงปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข/ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ร้องทุกข์ /
ร้องเรียน และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
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  (9) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข รายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
1111 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เว็บไซต์ ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน เพ่ือทราบ 
             (10) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการ 
จัดเก็บข้อมูล (Scan) บันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมวลและสรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
             (11) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข จัดท ารายงาน
สรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหารตามล าดับชั้นเป็นรายเดือน และรายงานประจ าปี 
             (12) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข จัดเก็บเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน  
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 3.1.3 กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน เขตสุขภาพที่ 1-12 
 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 

 
 

1 

 
 
 
 
 

 
1  วัน 

 
เจ้าหน้าที่ศูนย์บรกิาร
จัดการเรื่องราวรอ้งทุกข์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

2  
 
 
 

5 นาท ี เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
ส านักตรวจและ
ประเมนิผล 
 

3  
 
 

5 นาที  หัวหน้างานรับเรือ่ง 
ร้องเรียน ประจ าเขต 
 

4  
 
 
 
 

1 วัน หัวหน้างานรับเรือ่ง 
ร้องเรียน ประจ าเขต 
 

5  
 
 

1 วัน หัวหน้างานรับเรือ่ง 
ร้องเรียน ประจ าเขต 
 

6  
 
 
 

1 วัน ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ประจ าเขต 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 วัน หัวหน้างานรับเรือ่ง 
ร้องเรียน ประจ าเขต 
 

  
 
 
 
 
 

  

(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 
ส านักตรวจและประเมินผล 

(4) วิเคราะห์/สรุปเนื้อหา 
- อยู่ในอ านาจหน้าที่หรือไม ่
- ประสานและจัดท าหนังสือถึงหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

(5) เสนอความเห็นเบ้ืองต้น 

 

(3) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ ประจ าเขต 

ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการ 
(ลงนามในฐานะปลัดกระทรวงฯ) 

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

- กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม 
- กลุ่มกฎหมาย และส าเนาให้ศูนย์
สันติวิธีสาธารณสุข 

ลงนาม 

(6) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต 
พิจารณาลงนาม 

 

(6.1) อ านาจผู้ว่าราชการจังหวดั (วินัย/ทุจริต) 
 
 

(6.3) เกินอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด 
(วินัย/ทุจริต/บริการทางการแพทย์) 

(6.2) อ านาจผู้ตรวจราชการ (CEO) 
(ยกเว้นวินัย/ทุจริต) 

ลงนาม 

ลงนาม 
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 3.1.3.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข รับเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอความเป็นธรรม/ขอความอนุเคราะห์ จากทุกช่องทาง ส่งส านักตรวจ 
และประเมินผล ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่งไปยังหัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต 
ลงทะเบียนในระบบสารบรรณประจ าเขต วิเคราะห์/สรุปเนื้อหาในเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ 
บัตรสนเท่ห์/ขอความเป็นธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ที่ได้รับว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในอ านาจการบริหารจัดการ
หรือไม่ ประสานและจัดท าหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอความเห็นเบื้องต้นแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจ าเขต พิจารณาลงนามในหนังสือในแต่ละกรณี ได้แก่ 1) กรณีเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่อยู่ในอ านาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด (ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค) ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการ ก รณีนี้ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต ลงนามในฐานะปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2) กรณีเรื่องงานบริหาร บริการ 
บัตรสนเท่ห์ ขอความเป็นธรรม และขอความอนุเคราะห์ ส่งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) ด าเนินการ และ 
3) กรณีเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน อ านาจการพิจารณาเป็นของปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องวินัย ทุจริต 
ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม เรื่องบริการทางการแพทย์  (คดีทางการแพทย์) ส่งกลุ่มกฎหมาย 
และส าเนาส่งศูนย์สันติวิธีสาธารณสุขทราบ  
 
หมายเหตุ 
 

 
 

กรณีเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (ในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค) ด าเนินการ 
 

 กรณเีรื่องร้องเรียนงานบริหาร บริการ และบัตรสนเท่ห์ ขอความเป็นธรรม ขอความ
อนุเคราะห์ คุ้มครองผู้บริโภค/สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) 
ด าเนินการ 
 

 
 
 

กรณีเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน อ านาจการพิจารณาเป็นของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ด าเนินการ 

1) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
2) กลุ่มกฎหมาย และศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข 
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 3.1.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  (1) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ท าการคัดแยก
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และส่งให้กับส านักตรวจและประเมินผล 
  (2) เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ ส านักตรวจและประเมินผล ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  (3) หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต ลงทะเบียนรับเรื่องและลงข้อมูลเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ในระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของเขตสุขภาพ 
  (4) หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต วิเคราะห์/สรุปเนื้อหา เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอความเป็นธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ที่ได้รับว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในอ านาจการ
บริหารจัดการหรือไม่ หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต ประสานและจัดท าหนังสือถึงหน่วยงาน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 
  (5) หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต เสนอความเห็นเบื้องต้นแก่ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงประจ าเขต เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
    (6) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต พิจารณาลงนามในหนังสือแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้ 
   (6.1) กรณีเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่อยู่ ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
(ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค) ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต 
ลงนามในฐานะปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   (6.2) กรณีเรื่องร้องเรียนงานบริหาร บริการ บัตรสนเท่ห์ ขอความเป็นธรรม และ 
ขอความอนุเคราะห์ ส่งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) พิจารณาด าเนินการ  
   (6.3) กรณีเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน อ านาจการพิจารณาเป็นของปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และเป็นเรื่องวินัย ทุจริต ส่งเรื่องให้กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ หากเป็นเรื่องบริการทางการแพทย์ (คดีทางการแพทย์) ส่งให้กับกลุ่มกฎหมาย และส าเนาให้ศูนย์สันติวิธี
สาธารณสุขทราบ  
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 (1) กรณีวินัย/ทุจริตอยู่ในอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 
 
 
 
 

  

1  
 
 

15-30 วัน เจ้าหน้าที่กลุม่งานนติกิาร 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด  
 

2  
 
 
 

 

5 วัน เจ้าหน้าที่กลุม่งานนิตกิาร 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด  
 

3  1 วัน เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 
ส านักบริหารกลาง  
 
 

4  

 
 
 

 

 
5 นาท ี
/เร่ือง 

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
ส านักตรวจและ
ประเมนิผล 
 
 

5  
 

 
 

5-10 นาที หัวหน้างานรับเรือ่ง 
ร้องเรียน ประจ าเขต 
 

6  
 
 
 
 

1-2 วัน หัวหน้างานรับเรือ่ง
ร้องเรียน ประจ าเขต 
 
 

7  
 
 
 
 

1-2 วัน ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจ าเขต 
 

8  
 
 
 
 

1-2 วัน นิติกรประจ าเขต 
 

 
 

 1 วัน หัวหน้างานรับเรือ่ง
ร้องเรียน ประจ าเขต 
 

 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด พจิารณาวินจิฉัยตามอ านาจหน้าที่
และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

(2) จังหวัดรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง) 
- ผลการตรวจสอบข้อเทจ็จริง  
- การปรับปรุงแก้ไขปัญหา 

(4) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส ์
ส านักตรวจและประเมินผล 

(6) หัวหน้างานรับเรือ่งรอ้งเรียนประจ าเขต  
    - สืบค้นเรือ่งเดมิ 
    - ตรวจสอบ/วเิคราะห์/สรุปเนื้อหา 
    - เสนอความเห็นและจัดท าหนังสอืสรุปรายงาน 

(5) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ ประจ าเขต 

(7) ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
พิจารณารายงานฯ 

(7.1) ทราบ/ 
ยุติเรื่อง 

ไม่มีมูลความผดิ 

มีมูลความผดิ 
(8) เสนอนิตกิรประจ าเขตพจิารณาผลการ 
     ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง  

ก 

(7.2) 
- รายงาน CEO เพื่อทราบ 
- รายงาน ศบท. 

(3) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 
ส านักบริหารกลาง  
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 
 
 

  

9  
 

 
 

7 วัน 
 

นิติกรประจ าเขต 

10  
 
 
 

1-2 วัน ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ประจ าเขต 

11  
 
 
 

2 วัน หัวหน้างานรับเรือ่ง  
ร้องเรียน ประจ าเขต 
 

12  
 
 
 

7 วัน นิติกรประจ าเขต 

13  
 
 
 

2-3 วัน ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ประจ าเขต 

14  
 
 

1 วัน หัวหน้างานรับเรือ่ง  
ร้องเรียน ประจ าเขต 
 

15  
 
 
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวรอ้งทุกข ์
กระทรวงสาธารณสุข  
 

 
 
 
 
 
 
 

ก 

(9) นิติกรประจ าเขต เสนอความเห็น 

(15) ลงข้อมูลในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 

(16) รายงานศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข์  
กระทรวงสาธารณสุข  

วิเคราะห์ สรุป/รายงานผล 

(10) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต รบัทราบผล 

(11) ทราบ/ยุติเรื่อง (12) จัดท าหนังสือส่งให้หนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้องรายงานผลเพิ่มเติม 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

(13) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน
ผลเพิ่มเตมิ 

(14) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต 
รับทราบผล 
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  1.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัด (ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค) รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส พิจารณาวินิจฉัยตามอ านาจหน้าที่แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต) ส านักบริหารกลาง ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งไปยังส านักตรวจและประเมินผลลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณ ส่งไปยังหัวหน้ากลุ่ม
รับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนประจ าเขต 
สืบค้นเรื่องเดิม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปเนื้อหา เสนอความเห็นพร้อมจัดท าหนังสือสรุปรายงานต่อ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขตพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
  1) กรณีไม่มีมูลความผิด ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขตทราบและยุติเรื่องตามที่
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเสนอความเห็น รายงานผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขตเพ่ือทราบ รายงาน
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมข้อมูลปิดเรื่อง 
  2) กรณีมีมูลความผิด เสนอนิติกร ประจ าเขต พิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ 
เสนอความเห็นให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขตรับทราบผล/ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน
เพ่ิมเติม หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต ลงข้อมูลในระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเขต 
รายงานให้ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข  
 
  1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด (ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค) พิจารณาวินิจฉัยตามอ านาจ 
หน้าที่ส่งเรื่องให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกลับมายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(2) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดท าหนังสือรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ 
การปรับปรุงแก้ไขปัญหา เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต) ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

(3) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ ส านักบริหารกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเรื่องให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต 
ตามหนังสือที่อ้างถึง 

(4) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ ส านักตรวจและประเมินผล ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

(5) ส านักตรวจและประเมินผล (หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต) ลงทะเบียนรับ 
เรื่องและข้อมูลในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าเขต 

(6) ส านักตรวจและประเมินผล (หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต) สืบค้นเรื่องเดิม 
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ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปเนื้อหา และจัดท าหนังสือเสนอความเห็นต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต เพ่ือ
พิจารณาสั่งการ 

(7) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต พิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 (7.1) กรณไีม่มีมูลความผิด ผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบและยุติเรื่องตามที่จังหวัด 

เสนอความเห็น 
   (7.2) ส านักตรวจและประเมินผล (หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต) รายงาน 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขตทราบ และรายงานศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข 

(8) กรณมีีมูลความผิดตามที่จังหวัดได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง (ผลการลงโทษ 
ทางวินัย /การปรับปรุงแก้ไข/การช่วยเหลือ/การอนุเคราะห์) หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต เสนอ 
นิติกรประจ าเขต พิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

(9) นิติกรประจ าเขต พิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นให้ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
           (10) ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับทราบผล 
           (11) เห็นชอบตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทราบ/ 
ยุติเรื่อง 
           (12) ไม่เห็นชอบตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง หัวหน้า
กลุ่มตรวจราชการประจ าเขต จัดท าหนังสือส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานเพ่ิมเติม หรือส่งเรื่องให้กลุ่ม
เสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
           (13) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 
           (14) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขตรับทราบผล เห็นชอบตามที่รายงานเพ่ิมเติม 
           (15) ส านักตรวจและประเมินผล (หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต) ลงข้อมูล 
ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข ์
           (16) ส านักตรวจและประเมินผล (หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต) รายงานผลให้ 
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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 (2) กรณีร้องเรียนงานบริหาร/บริการ/บัตรสนเท่ห์ (ยกเว้นวินัย และทุจริต) 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 

 
 

 
 
 
 

  

1  5 นาท ี เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
ส านักงานตรวจและ
ประเมนิผล 
 
 

2  
 
 
 

5 นาที  หัวหน้างานรับเรือ่ง 
ร้องเรียน ประจ าเขต 
ส านักตรวจและ
ประเมนิผล 

3  
 
 
 

1 วัน หัวหน้างานรับเรือ่ง 
ร้องเรียน ประจ าเขต 
ส านักตรวจและ
ประเมนิผล 

4  1-2 วัน 
 
 
 
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ประจ าเขต 

5  
 
 
 

7 วัน เจ้าหน้าที่กลุม่งานนิตกิาร 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด  
 

6  
 
 
 
 
 

10-15 วัน เจ้าหน้าที่กลุม่งานนิตกิาร 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด  
 
 

7  
 
 
 

15 วัน เจ้าหน้าที่กลุม่งานนิตกิาร 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด  
 

8  
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
ส านักบริหารกลาง 
 
 

  
 

  

(1) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 
ส านักตรวจและประเมินผล 

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ ประจ าเขต 

(5) ส านักงานสาธารณสขุจังหวัด  
รับเรือ่ง และแจง้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งด าเนนิการ 

(3) - วิเคราะห์ สรุปเนือ้หา เสนอความเห็น 
                - จัดท าหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 (4) ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจ าเขต พิจารณา 

 

ก 

ลงนาม 

(6) ส านักงานสาธารณสขุจังหวัด รายงานปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) 
- ผลการตรวจสอบข้อเทจ็จริง  
- การปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน 

(7) ปลัดกระทรวงฯ (ผู้ตรวจราชการกระทรวง)  
รับรายงาน 

(8) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 
ส านักบริหารกลาง 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 
 

  

9  
 
 

 

5 นาท ี เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
ส านักตรวจและ
ประเมนิผล 
 
 

10  
 
 
 
 
 

30 นาที/เรือ่ง หัวหน้างานรับเรือ่ง 
ร้องเรียน ประจ าเขต 
ส านักตรวจและ
ประเมนิผล 

11  
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ประจ าเขต 

12  
 
 
 
 

1-วัน ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ประจ าเขต 

13  
 
 
 

10 นาท ี หัวหน้างานรับเรือ่ง 
ร้องเรียน ประจ าเขต 
ส านักตรวจและ
ประเมนิผล 

14  
 
 
 

 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวรอ้งทุกข ์
กระทรวงสาธารณสุข  
 
 
 

 
 
 
 
 

ก 

(9) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณ ประจ าเขต 

(10) หัวหน้างานรับเรือ่งรอ้งเรียนประจ าเขต 
       - สืบค้นเรื่องเดิม 
       - ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สรุปเนือ้หา 
       - เสนอความเห็น 

(12)  ทราบ/ติดตามประเมนิผล 

(13)  ลงข้อมูลในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 

(11) ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ประจ าเขต พิจารณารายงาน  

 
เห็นชอบ
[ 

(14) รายงานศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข์  
กระทรวงสาธารณสุข  

วิเคราะห์ สรุป/รายงานผล 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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  2.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากหัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียน  ส่งเรื่องกรณีงานบริหาร บริการ และบัตรสนเท่ห์ 
ขอความเป็นธรรม ขอความอนุเคราะห์ (ยกเว้นวินัย/ทุจริต) ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) ประจ าเขต ด าเนินการ 
ส านักตรวจและประเมินผล ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่งไปยังหัวหน้างานรับเรื่อง
ร้องเรียนประจ าเขต ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณประจ าเขต วิเคราะห์/ สรุปเนื้อหา เสนอความเห็น
และจัดท าหนังสือเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) ประจ าเขต พิจารณาลงนามถึงส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) หัวหน้างานรับเรื่อง
ร้องเรียนประจ าเขต ลงทะเบียน สืบค้นเรื่องเดิม ตรวจสอบวิเคราะห์สรุปเนื้อหา พร้อมเสนอความเห็นให้
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) รับทราบ ลงข้อมูลในระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และรายงานศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
 
  2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

(1) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ ส านักตรวจและประเมินผล รับเรื่องและลงทะเบียนรับ 
เรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

(2) หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต  ส านักตรวจและประเมินผล   
ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณประจ าเขต 

(3) หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต ส านักตรวจและประเมินผล 
วิเคราะห์ สรุปเนื้อหา และจัดท าหนังสือเสนอความเห็นต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) ประจ าเขต 

(4) ผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) ประจ าเขต พิจารณาลงนามในหนังสือถึงส านักงาน 
สาธารณสุขจังหวัด 

(5) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รับเรื่องและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน 

(6) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการปรับปรุง 
แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) ประจ าเขต) 

(7) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) ประจ าเขต) รับรายงาน 
(8) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ ส านักบริหารกลาง รับเรื่องและลงทะเบียนรับเรื่องในระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(9) หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต ส านักตรวจและประเมินผล 

ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณประจ าเขต 
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(10) หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต ส านักตรวจและประเมินผล  
สืบค้นเรื่องเดิม ตรวจสอบวิเคราะห์ สรุปเนื้อหา เสนอความเห็น 

(11) ผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) ประจ าเขต พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง การปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน 

(12) ผู้ตรวจราชการกระทรวง (CEO) ประจ าเขต เห็นชอบและรับทราบผลการด าเนินงาน  
และติดตามประเมินผลการปรับปรุงแก้ไข 

(13) หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต ส านักตรวจและประเมินผล 
ลงข้อมูลในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 

(14) หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต ส านักตรวจและประเมินผล 
รายงานศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
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 (3) กรณีวินัย/ทุจริต และบริการทางการแพทย์ที่เกินอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด  

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 

  

1-2  30 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มเสรมิสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม 
- กลุ่มกฎหมาย 
- ศูนย์สันตวิิธีสาธารณสุข 

  
 
 
 
 

  

 
  3.1 ขอบเขต 
  เริ่มกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม รับเรื่องจากผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต 
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ กรณีวินัยและทุจริต (เรื่องเกินอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด) และกลุ่มกฎหมาย 
รับเรื่องจากผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่กรณีบริการทางการแพทย์ที่ เป็นคดี 
หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต ส าเนาเรื่องส่งศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข 
 
หมายเหตุ 1. กรณีวินัย/ทุจริตเกินอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด (กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
  หน้า 43-71) 
 2. กรณีคดทีางการแพทย์ (กลุ่มกฎหมาย หน้า 72-76) 
   
  3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ  

(1) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม รับเรื่องจากผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต  
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่กรณีวินัยและทุจริต (เรื่องเกินอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด) 

(2) กลุ่มกฎหมาย  รับเรื่องจากผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต  ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
กรณีบริการทางการแพทย์ที่เป็นคดี และหัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต ส าเนาเรื่องส่งศูนย์สันติวิธี
สาธารณสุข 

กลุ่มเสริมสร้างวนิัยและระบบ
คุณธรรม  

(1) กรณีวินัย/ทุจริต (2) กรณีบริการทางการแพทย์ (คดี) 
- กลุ่มกฎหมาย และส าเนาส่งศูนย์
สันติวิธีสาธารณสุข 

ด าเนนิการตามอ านาจ
หน้าที่ของหนว่ยงาน 

ด าเนนิการตามอ านาจ
หน้าที่ของหนว่ยงาน 
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 3.1.4 กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
  มีกระบวนการในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยแบ่งเป็นเรื่องร้องเรียนกรณีกระท าผิดวินัย/
ทุจริต และเรื่องร้องทุกข์ ดังนี้ 

1. กรณรี้องเรียนว่ากระท าผิดวินัย/ทุจริต 
1.1 กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน กรณีข้าราชการกระท าผิดวินัย/ทุจริต 
1.2 กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต กรณีลูกจ้างประจ า และพนักงาน 

กระทรวงสาธารณสุข 
  1.3 กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต กรณีพนักงานราชการ 
  2. กรณีร้องทุกข์ 
   2.1 กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 
   2.2 กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของพนักงานราชการ กรณีเป็นค าสั่งของผู้บังคับบัญชา
ในส่วนกลางของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ต าแหน่งต่ ากว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   2.3 กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของพนักงานราชการ กรณีเป็นค าสั่งทางปกครองของ
อธิบดี 
   2.4 กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของพนักงานราชการ กรณีเป็นค าสั่งทางปกครองของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้รับมอบอ านาจ 
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 (1) กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน กรณีข้าราชการกระท าผิดวินัย/ทุจริต 
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
 

1 
 

 
 
 
 

 
1 วัน 

 
เจ้าหน้าที่ศูนย์บรหิาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์กระทรวง
สาธารณสุข 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

2  
 
 

2 วัน เจ้าหน้าที่สารบรรณ 
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม 
 

3  
 
 
 

7 วัน นิติกรประจ าเขต 

4  
 
 
 

2 วัน ผู้อ านวยการ 
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม 
 

5  
 

3 วัน ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/รองปลัดฯ 
นิติกรประจ าเขต 

6  
 
 
 

 

  

7  
 
 

5 วัน คกก. สืบสวน/
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

8  
 
 

60 วัน คกก. สืบสวน/
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

  
 
 
 

  

 
 

   

(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

(3) นิติกรประจ าเขต ผูร้ับผิดชอบวเิคราะห์  
สรุปเนือ้หา และเสนอความเห็น 

 (4) ผอ. สวค. 
พิจารณาลงนาม 

(5) ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์  
กลุ่มเสริมสร้างวนิัยและระบบคุณธรรม 

(7) แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน/ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม เขตสุขภาพที่ 1-12 
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง) 

(1.1) ส่วนภูมิภาค (1.2) ส่วนกลาง 

(6) พิจารณาลงนาม 

(8) คณะกรรมการสืบสวน/ตรวจสอบข้อเทจ็จริงและรายงาน 

ก 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
  

 

 

  

9  
 
 
 
 

15 วัน - นิติกรเจ้าของเรือ่ง
เดิม/นิติกรบัญชีผู้
สอบสวน 
- ผอ. สวค. 
- ปลัดกระทรวงฯ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

10  
 
 
 
 
 

 
 

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

 

คกก. สอบสวน 

  
 

 
 

15 วัน 
 

- ผอ. สวค. 
- นิติกรบัญชีผู้ตรวจ
ส านวน 

  
 
 
 

5 วัน - ปลัดกระทรวงฯ / 
รองปลัดกระทรวงฯ 

  
 
 
 
 

 

  

  
 
 

  

11  
 
 

 

90 วัน อ.ก.พ. กระทรวง 

  
 

  

แต่งตั้งหรอืไม่แต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (มาตรา 
92) และสอบสวน 

สั่งลงโทษ 
ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ 
ลดเงินเดือน/งดโทษ 

 พิจารณา 
ความผิด สั่งยุติเรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง (มาตรา 93) และ
สอบสวน 

รายงานผลการสอบสวนและ
เสนอความเห็นที่ได้พจิารณา
แล้ว 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สั่งยุติเรื่อง สั่งลงโทษภาคทัณฑ์/
ตัดเงินเดือน/ลด
เงินเดอืน/งดโทษ 
ปลดออก/ไล่ออก 

รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง 

 (11) อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณา 

ไม่กระท าผิด 

กระท าผิด 

(10.1) ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (10.2) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

รายงาน อ.ก.พ. กระทรวง 

ไม่ผิดวินัย ผิดวินัย 

(9.1) ให้ยุติเรื่องได ้

ไม่มีมูล มีมูล 
 (9) ปลัดกระทรวงฯ พิจารณาผลการ

สืบสวน/พิจารณาในเบื้องต้น 

(9.2) แจ้งผู้
ร้อง  
(กรณีลงชือ่) 
ทราบ 

ก 

(9.3) แจ้งผู้
ร้อง  
(กรณีลงชือ่) 
ทราบ 

ข 

มีมูล 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 

  

12 
 

 
 
 

7 วัน ผู้ส่ังบรรจตุามมาตรา 57 
 

13  
 
 
 
 
 
 

7 วัน นิติกรประจ าเขต และ 
ผอ. สวค. 
 

14  
 
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์บรหิาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข ์กระทรวง
สาธารณสุข 
 

 
 
 1.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องร้องเรียนโดยการคัด
แยกเรื่องราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนกลาง ดังนี้ 
  1) ส่งเขตสุขภาพท่ี 1-12 กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงด ารงต าแหนง่อ านวยการระดับสงู/อ านวยการระดับต้น/ระดับเชี่ยวชาญ 
เช่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป นายแพทย์เชี่ยวชาญ และ
ผู้อ านวยการวิทยาลัย ข้าราชการทุกต าแหน่ง และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก และเขตสุขภาพ ส่งต่อไปยังกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
  2) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กรณผีู้ถูกร้องเรียนเป็น 
  2.1) ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการทุกต าแหน่งในสังกัดราชการบริหาร
ส่วนกลาง 
  2.2) รองปลัดกระทรวง/ผู้ตรวจราชการกระทรวง/สาธารณสุขนิเทศก์/อธิบดี/รองอธิบดี/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้อ านวยการส านักหรือกลุ่มในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง  
 
 
 
 

(12) สั่งตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง 

(13.2) รายงานผู้ตรวจราชการกระทรวง  
ประจ าเขต 

นสาธารณสุขนิเทศก์ ประจ าเขต 

(13.1) แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ 

(13) นิติกรประจ าเขต และ ผอ. สวค. 

ข 

(14) รายงานศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
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กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ส่งเรื่องให้นิติกรประจ าเขตด าเนินการ เสนอเรื่องให้ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขหรือผู้รับมอบอ านาจตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ. พิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือพิจารณา
เบื้องต้น คณะกรรมการสืบสวนด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และรายงานผลให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พิจารณา เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีไม่มีมูลให้ยุติเรื่องได้ กรณีมีมูลความผิดโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้น
ด าเนินการ ดังนี้ 1) กรณีมีมูลความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้
ทราบ ให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณี โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ ถ้าผลการสอบสวนเห็นว่าไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง และ
หากผลการสอบสวนเห็นว่ากระท าผิดให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน หรืองดโทษแล้วแต่กรณี 
2) กรณีมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อสอบสวนเสร็จให้
รายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห็นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และเมื่อได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง หากกระท าผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน งดโทษ ปลดออก หรือไล่ออก แล้วแต่กรณีรายงานไปให้ อ.ก.พ. กระทรวง 
พิจารณา แล้วสั่งตามมติของ อ.ก.พ. นิติกรประจ าเขต และผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
ด าเนินการเพื่อแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ รายงานผลให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต และรายงานผลให้ศูนย์
บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุขทราบ 
 
 1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  (1) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องร้องเรียนโดยการ 
คัดแยกเรื่องในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส่งให้เขตสุขภาพ และส าหรับเรื่องในราชการบริหารส่วนกลางส่งให้
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ดังนี้ 
  (1.1) ส่งเขตสุขภาพ พิจารณาและส่งเรื่องไปให้กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ซ่ึงด ารงต าแหนง่อ านวยการระดับสงู/อ านวยการระดับต้น/ระดับเชีย่วชาญ เช่น ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป นายแพทย์เชี่ยวชาญ และผู้อ านวยการวิทยาลัย ข้าราชการทุกต าแหน่ง และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
  (1.2) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กรณ ี
    - ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ ทุกต าแหน่งสังกัดราชการบริหาร
ส่วนกลาง 
    - รองปลัดกระทรวง/ผู้ตรวจราชการกระทรวง/สาธารณสุขนิเทศก์/อธิบดี/ 
รองอธิบดี/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้อ านวยการส านักหรือกลุ่ม ในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง 
  (2) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ลงทะเบียนรับเรื่อง 
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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  (3) นิติกรประจ าเขตผู้รับผิดชอบ รับเรื่องด าเนินการวิเคราะห์ สรุปเนื้อหา และเสนอความเห็น
และจัดท าบันทึกถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  (4) ผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม พิจารณาเรื่องตามที่นิติกรประจ าเขต
เสนอ ลงนามถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  (5) เสนอเรื่องให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา  
  (6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเรื่องท่ีเสนอ 
  (7) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) หรือผู้รับมอบอ านาจตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ. พิจารณาและสั่งการ
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการผู้นั้นกระท าผิด
หรือไม ่
  (8) คณะกรรมการสืบสวน ด าเนินการสืบสวนและรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  (9) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาผลการสืบสวน/ พิจารณาในเบื้องต้น 
  (9.1) กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการกระท าผิดวินัยให้สั่งยุติเรื่องได้ 
  (9.2) แจ้งผู้ร้อง (กรณีลงชื่อ) 
  (9.3) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการกระท าผิดวินัยให้แจ้งผู้ร้อง (กรณีลงชื่อ) 
      (10) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการกระท าผิดวินัย 
  (10.1) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยมีพยานหลักฐานใน
เบื้องต้นอยู่แล้ว และได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ทราบ และรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูก
กล่าวหา และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 เห็นว่าได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณี โดยไม่ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนก็ได้ หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ ตามมาตรา 92 ทั้งนี้ ถ้าผลการ
สอบสวนเห็นว่าไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาก็ให้สั่งยุติเรื่อง และหากผลการสอบสวนเห็นว่ากระท าผิดตาม
ข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน หรืองดโทษ แล้วแต่กรณีแล้วรายงาน อ.ก.พ.
กระทรวงสาธารณสุข 
  (10.2) กรณีมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตาม 
มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 93 เมื่อสอบสวนเสร็จให้รายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห็น ต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง 
และหากได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน งดโทษ ปลดออก หรือ
ไล่ออก แล้วแต่กรณี แล้วรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข 
   ทั้งนี้ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนั้น  ก่อน
ออกค าสั่งลงโทษ ต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาโทษก่อน 
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  (11) อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัย 
 (12) ผู้สั่งบรรจุตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
สั่งตามมติของ อ.ก.พ. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 
  (13) นิติกรประจ าเขต และผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ด าเนินการ 
  (13.1) แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ 
  (13.2) รายงานผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต รับทราบผล 
  (14) แจ้งให้ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ทราบ 
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 (2) กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต กรณีลูกจ้างประจ า และพนักงาน
  กระทรวงสาธารณสุข  
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
 

1 
 

 
 
 
 

 
1 วัน 

 
เจ้าหน้าที่ศูนย์บรหิาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข ์กระทรวง
สาธารณสุข 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

2  
 
 

2 วัน เจ้าหน้าที่สารบรรณ 
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม 
 

3  
 
 
 

7 วัน นิติกรประจ าเขต 

4  
 
 
 

2 วัน ผู้อ านวยการ 
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม 
 

5  
 

3 วัน ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/รองปลัดฯ 
นิติกรประจ าเขต 

6  
 
 
 

 

  

7  
 
 

5 วัน คกก. สืบสวน/
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

8  
 
 

60 วัน คกก. สืบสวน/
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

  
 
 

  

 

(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

(3) นิติกรประจ าเขต ผูร้ับผิดชอบวเิคราะห์  
สรุปเนือ้หา และเสนอความเห็น 

 (4) ผอ. สวค. 
พิจารณาลงนาม 

(5) ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์  
กลุ่มเสริมสร้างวนิัยและระบบคุณธรรม 

(7) แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน หรือตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

 

กลุ่มเสริมสร้างวนิัยและระบบคุณธรรม เขตสุขภาพที่ 1-12 
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง) 

(1.1) ส่วนภูมิภาค (1.2) ส่วนกลาง 

(6) พิจารณาสั่งการ 

(8) คณะกรรมการสืบสวน /ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงาน 

ก 
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ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 

  

9  
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

10  
 
 
 
 
 

 
 

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

 

- คกก. สอบสวน 

  
 

 
 

15 วัน 
 

- ผอ. สวค. 
- นิติกรบัญชีผู้ตรวจ
ส านวน 

  
 
 
 

5 วัน - ปลัดกระทรวงฯ /รอง
ปลัดกระทรวงฯ 

  
 
 
 
 

 

  

  
 
 
 
 

  

 
 

ก 

ไม่มีมูล มีมูล 
 (9) ปลัดกระทรวงฯ พิจารณาผลการ

สืบสวน/พิจารณาในเบื้องต้น 

(9.1) ให้ยุติเรื่องได ้ (9.2) แจ้งผู้
ร้อง  
(กรณีลงชือ่) 
ทราบ 

(9.3) แจ้งผู้
ร้อง  
(กรณีลงชือ่) 
ทราบ 

มีมูล 

แต่งตั้งหรอืไม่แต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (มาตรา 
92) และสอบสวน 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง (มาตรา 93) และ
สอบสวน 

(10.1) ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (10.2) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 พิจารณา 
ความผิด สั่งยุติเรื่อง 

รายงานผลการสอบสวนและ
เสนอความเห็นที่ได้พจิารณา
แล้ว 

ไม่กระท าผิด 

กระท าผิด 
สั่งลงโทษ 
ภาคทัณฑ์/ตัดค่าจ้าง/ 
ลดขั้นค่าจ้าง/งดโทษ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ไม่ผิดวินัย ผิดวินัย 

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

ข 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 

  

11  
 
 
 
 
 
 
 

7 วัน นิติกรประจ าเขต และ 
ผอ. สวค. 
 

12  
 
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์บรหิาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข ์
กระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 
 2.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข  ส่งเรื่องร้องเรียนโดยการคัด
แยกเรื่องราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนกลาง ดังนี้  
  1) ส่งเขตสุขภาพที่ 1-12 กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นลูกจ้างประจ า หรือพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และเขตสุขภาพ 
ส่งต่อไปยังกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม  
  2) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กรณผีู้ถูกร้องเรียนเป็นลูกจ้างประจ า ทุกต าแหน่ง
สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง 
  กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ส่งเรื่องให้นิติกรประจ าเขตด าเนินการ เสนอเรื่องให้
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้รับมอบอ านาจ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น 
คณะกรรมการสืบสวนด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และรายงานผลไปให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา 
กรณีไม่มีมูลให้ยุติเรื่องได้ กรณีมีมูลความผิดโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นด าเนินการ ดังนี้ 1) มีมูลความผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง และได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ทราบ ให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณี 
โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ ถ้าผลการ
สอบสวนเห็นว่าไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง และหากผลการสอบสวนเห็นว่ากระท าผิดให้สั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง ลดขั้นค่าจ้าง หรืองดโทษ แล้วแต่กรณี 2) มีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อสอบสวนเสร็จให้รายงานผลการสอบสวน และเสนอความเห็น 
 

(12) รายงานศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

(11.2) รายงานผู้ตรวจราชการกระทรวง  
ประจ าเขต 

นสาธารณสุขนิเทศก์ ประจ าเขต 

(11.1) แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ 

(11) นิติกรประจ าเขต และ ผอ. สวค. 

ข 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และเมื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดตามข้อ
กล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง หากกระท าผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง ลดขั้นค่าจ้าง งดโทษ 
ปลดออก หรือไล่ออก แล้วแต่กรณี นิติกรประจ าเขต และผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
ด าเนินการ เพ่ือแจ้งผลให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ รายงานผลให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต และแจ้งให้ศูนย์
บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุขทราบ 
 
 2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  (1) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องร้อง เรียนโดยการ 
คัดแยกเรื่องในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส่งให้เขตสุขภาพ และเรื่องในราชการบริหารส่วนกลางส่งให้กลุ่ม
เสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ดังนี้ 
  (1.1) ส่งเขตสุขภาพ กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นลูกจ้างประจ า และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และส่งต่อไปยังกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม 
  (1.2) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นลูกจ้างประจ า 
ทุกต าแหน่งในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง 
  (2) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ลงทะเบียนรับเรื่อง 
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  (3) นิติกรประจ าเขต ผู้รับผิดชอบ รับเรื่องด าเนินการวิเคราะห์ สรุปเนื้อหา  เสนอความเห็น 
และจัดท าหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  (4) ผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม พิจารณาเรื่องตามที่นิติกรประจ าเขต
เสนอ ลงนามถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  (5) เสนอเรื่องให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา  
  (6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามข้อ 13 ของระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และข้อ 10 ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556) หรือผู้รับมอบอ านาจและสั่งการโดยพิจารณา 
  (7) แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน หรือพิจารณาเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
ลูกจ้างประจ าและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้นกระท าผิดหรือไม่ 
  (8) คณะกรรมการสืบสวน ด าเนินการสืบสวนและรายงานให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พิจารณา หรือพิจารณาเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาลูกจ้างประจ า/พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้น
กระท าผิดหรือไม ่
  (9) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาผลการสืบสวน/พิจารณาในเบื้องต้น 
  (9.1) กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้ยุติเรื่องได้ 
  (9.2) แจ้งผู้ร้อง (กรณีลงชื่อ) 
  (9.3) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยให้แจ้งผู้ร้อง (กรณีลงชื่อ) 
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 (10) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา 
  (10.1) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว มูลกรณีมีมูล
ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ทราบ และรับฟังค าชี้ แจง
ของผู้ถูกกล่าวหา และปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นว่าได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษตามควรแก่
กรณี โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ ทั้งนี้ 
ถ้าผลการสอบสวนเห็นว่าไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ก็ให้สั่งยุติเรื่อง และหากผลการสอบสวนเห็นว่า
กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง ลดขั้นค่าจ้าง หรืองดโทษ แล้วแต่กรณี 
 (10.2) กรณีมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามข้อ 50 ของระเบียบฯ ดังกล่าว เม่ือสอบสวนเสร็จให้รายงานผล
การสอบสวนและเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้
กระท าผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง และหากได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง 
ลดขั้นค่าจ้าง งดโทษ ปลดออก หรอืไล่ออก แล้วแต่กรณี 
  (11)  นิติกรประจ าเขต และผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ด าเนินการ
    (11.1) แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (กรณีลงชื่อ) 
    (11.2) รายงานผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต รับทราบผล 
  12) แจ้งให้ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ทราบ 
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 (3)  กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต กรณีพนักงานราชการ  
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
 

1 
 

 
 
 
 

 
1 วัน 

 
เจ้าหน้าที่ศูนย์บรหิาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข ์กระทรวง
สาธารณสุข 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

2  
 
 

2 วัน เจ้าหน้าที่สารบรรณ 
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม 
 

3  
 
 
 

7 วัน นิติกรประจ าเขต 

4  
 
 
 

2 วัน ผู้อ านวยการ 
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม 
 

5  
 

3 วัน ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/รองปลัดฯ 
นิติกรประจ าเขต 

6  
 
 
 

 

  

7  
 
 

5 วัน คกก. สืบสวน/
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

8  
 
 

60 วัน คกก. สืบสวน/
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

  
 
 
 

  

 

(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มเสริมสร้างวนิัยและระบบคุณธรรม เขตสุขภาพที่ 1-12 
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง) 

(1.1) ส่วนภูมิภาค (1.2) ส่วนกลาง 

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์  
กลุ่มเสริมสร้างวนิัยและระบบคุณธรรม 

(3) นิติกรประจ าเขต ผูร้ับผิดชอบวเิคราะห์  
สรุปเนือ้หา และเสนอความเห็น 

 (4) ผอ. สวค. 
พิจารณาลงนาม 

(5) ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

 (6) พิจารณาสั่งการ 

(7) แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน /ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

(8) คณะกรรมการสืบสวน /ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงาน 

ก 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 

  

9  
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

10  
 
 
 
 
 

 
 

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

 

- คกก. สอบสวน 

  
 

 
 

15 วัน 
 

- ผอ. สวค. 
- นิติกรบัญชีผู้ตรวจ
ส านวน 

  
 
 
 

5 วัน - ปลัดกระทรวงฯ / 
รองปลัดกระทรวงฯ 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

  

  
 
 
 
 

  

 
 

ก 

ไม่มีมูล มีมูล 
 (9) ปลัดกระทรวงฯ พิจารณาผลการ

สืบสวน/พิจารณาในเบื้องต้น 

(9.1) ให้ยุติเรื่องได ้ (9.2) แจ้งผู้
ร้อง  
(กรณีลงชือ่) 
ทราบ 

(9.3) แจ้งผู้
ร้อง  
(กรณีลงชือ่) 
ทราบ 

มีมูล 

แต่งตั้งหรอืไม่แต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง  

(10.1) ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (10.2) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 พิจารณา 
ความผิด สั่งยุติเรื่อง 

รายงานผลการสอบสวนและ
เสนอความเห็นที่ได้พจิารณา
แล้ว 

ไม่กระท าผิด 

กระท าผิด 
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์/ตัด
เงินค่าตอบแทน/ 
ลดขั้นเงินค่าตอบแทน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ไม่ผิดวินัย ผิดวินัย 

สั่งยุติเรื่อง สั่งลงโทษภาคทัณฑ์/ตัด
เงินค่าตอบแทน/ 
ลดขั้นเงินค่าตอบแทน 
/ไล่ออก 

ข 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 

  

11  
 
 
 
 
 
 
 

7 วัน นิติกรประจ าเขต และ 
ผอ. สวค.  
 

12  
 
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์บรหิาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข ์กระทรวง
สาธารณสุข 
 
 

 
 
 3.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องร้องเรียน โดยการคัด
แยกเรื่องราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนกลาง ดังนี้  
  1) ส่งเขตสุขภาพที่ 1-12 พนักงานราชการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และ
ส่งต่อไปยังกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม  
  2) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กรณีพนักงานราชการทุกต าแหน่งสังกัดราชการ
บริหารส่วนกลาง 
  กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ส่งเรื่องให้นิติกรประจ าเขตด าเนินการ เสนอเรื่องให้
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้รับมอบอ านาจพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น 
คณะกรรมการสืบสวนด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และรายงานไปให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา กรณี
ไม่มีมูลให้ยุติเรื่องได้ กรณีมีมูลความผิดโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นด าเนินการ ดังนี้ 1) มีมูลความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง และได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ทราบ ให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณี 
โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ ถ้าผลการ
สอบสวนเห็นว่าไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง และหากผลการสอบสวนเห็นว่ากระท าผิดให้สั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน ลดขั้นเงินค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี 2) กรณีมีมูลความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อสอบสวนเสร็จให้รายงานผลการสอบสวนและ
เสนอความเห็นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และเม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิด 
 

(12) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

(11.2) รายงานผู้ตรวจราชการกระทรวง  
ประจ าเขต 

นสาธารณสุขนิเทศก์ ประจ าเขต 

(11.1) แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ 

(11) นิติกรประจ าเขต และ ผอ. สวค. 

ข 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง หากกระท าผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน ลดขั้น
เงินค่าตอบแทน หรือไล่ออก นิติกรประจ าเขต และผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
ด าเนินการเพ่ือแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ และรายงานผลให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต และแจ้งให้ศูนย์
บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ทราบ 
 
 3.2 ขัน้ตอนการปฏิบัติการ 
  (1) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องร้องทุกข์โดยการ 
คัดแยกเรื่องเขตสุขภาพ ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค และกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ในราชการ
บริหารส่วนกลาง ดังนี้ 
  (1.1) ส่งเขตสุขภาพ กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานราชการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก และส่งต่อไปยังกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม  
  (1.2) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กรณีพนักงานราชการทุกต าแหน่งสังกัด
ราชการบริหารส่วนกลาง 
  (2) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ลงทะเบียนรับเรื่องใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  (3) นิติกร ประจ าเขต ผู้รับผิดชอบ รับเรื่องด าเนินการวิเคราะห์ สรุปเนื้อหา  และเสนอ
ความเห็นและจัดท าหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  (4) ผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม พิจารณาเรื่องตามที่นิติกรประจ าเขต
เสนอ ลงนามถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  (5) เสนอเรื่องให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา  
  (6) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้รับมอบอ านาจพิจารณาและสั่งการ 
  (7) แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน  หรือพิจารณาเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
พนักงานราชการผู้นั้นกระท าผิดหรือไม ่
  (8) คณะกรรมการสืบสวน ด าเนินการสืบสวนและรายงานให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พิจารณา หรือพิจารณาเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาพนักงานราชการผู้นั้นกระท าผิดหรือไม่ 
  9) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาผลการสืบสวน หรือพิจารณาในเบื้องต้น 
   (9.1) กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้ยุติเรื่องได้ 
   (9.2) แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีลงชื่อ) 
   (9.3) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย แจ้งผู้ร้อง (กรณีลงชื่อ) 
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  (10) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา 
  (10.1) กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว มูลกรณีมีมูล
ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ทราบ และรับฟังค าชี้แจง
ของผู้ถูกกล่าวหา และเห็นว่าได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษตามควรแก่กรณี โดยไม่ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนก็ได้ หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ได้ ทั้งนี้ ถ้าผลการ
สอบสวนเห็นว่าไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ก็ให้สั่งยุติเรื่อง และหากผลการสอบสวนเห็นว่ากระท าผิดตาม
ข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน ลดขั้นเงินค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี 
  (10.2) กรณีมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อสอบสวนเสร็จให้รายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห็นต่อ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาให้สั่งยุติเรื่อง 
และหากได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินคา่ตอบแทน ลดขั้นเงินค่าตอบแทน และไล่
ออก แล้วแต่กรณี 
 (11) นิติกรประจ าเขต และผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ด าเนินการ 
  (11.1) แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (กรณีลงชื่อ) 
  (11.2) รายงานผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต รับทราบผล 
  (12) แจ้งให้ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ทราบ 
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 (4) กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานกระทรวง 
   สาธารณสุข 
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
 

1 
 
 

 
 
 

 
1 วัน 

เจ้าหน้าที่ศูนย์บรหิาร
จัดการเรื่องราว 
ร้องทุกข์กระทรวง
สาธารณสุข 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

2  
 
 

2 วัน เจ้าหน้าที่สารบรรณ 
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม 
 

3  
 
 
 

7 วัน - นิติกรประจ าเขต 
- นิติกรส่วนกลาง 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 

90 วัน - นิติกรประจ าเขต 
- นิติกรส่วนกลาง 
- อ.ก.พ. กระทรวง
สาธารณสุข 
- รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข 

  
 
 

  
 

    
 
 

 
  

 
 
 

  

  
 
 

  

 

(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

(3) นิติกรประจ าเขต/นิติกรส่วนกลาง ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์  
สรุปเนือ้หา และเสนอความเห็น 

(4.1) ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์  
กลุ่มเสริมสร้างวนิัยและระบบคุณธรรม 

(1.2) กลุ่มเสริมสร้างวนิัยและระบบ
คุณธรรม 

(1.1) เขตสุขภาพที่ 1-12 
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง) 

ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง 

กรณทีกุข์เกิดจาก 
- ผู้อ านวยการในส่วนกลาง 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด 
- อธิบด ี

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 พิจารณาวนิิจฉัย 
เรื่องร้องทกุข์ 

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

อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
สั่งตามมติ อกพ. กระทรวงสาธารณสุข 

 พิจารณาวนิิจฉัย 
เรื่องร้องทกุข ์

 

แจ้งผลให้ผู้รอ้งทกุขท์ราบ 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 
 

  

  
 
 
 

  

  
 
 

  
 
 
 

5  
 
 
 
 

 เจ้าหน้าที่ศูนย์บรหิาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข ์กระทรวง
สาธารณสุข 

 
 
 4.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องร้องทุกข์โดยการคัด
แยกเรื่องในราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนกลาง ดังนี้ 1) ส่งเขตสุขภาพที่ 1-12 
กรณีผู้ถูกร้องทุกข์เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และส่งต่อไปยังกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบ
คุณธรรม และ 2) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ส่งเรื่องให้นิติกร
ประจ าเขตและนิติกรส่วนกลางด าเนินการ เสนอความเห็น 1) กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ทุกข์เกิดจากผู้อ านวยการส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และอธิบดี ส่งเรื่องไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาวินิจฉัย แจ้งผลให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ รายงานไปยัง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขตทราบ และ 2) กรณีทุกข์เกิดจาก กรณีผู้ว่าราชการจังหวัด/อธิบดี/
ปลัดกระทรวง สาธารณสุขสั่งให้ลูกจ้างประจ า และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ออกจากราชการ เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และมีมติแล้วเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง
สาธารณสุข แจ้งผลให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ แจ้งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต และแจ้งให้ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ทราบ 
 

แจ้งผลให้ผู้รอ้งทกุขท์ราบ ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ า
เขต 

 

ก ก 

(5) รายงานศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราวรอ้งทุกข์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

เขต
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 4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  (1) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องร้องทุกข์โดยการ 
คัดแยกเรื่องของเขตสุขภาพ ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค และกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
ในราชการบริหารส่วนกลาง ดังนี้ 
  (1.1) ส่งเขตสุขภาพที่ 1-12 กรณีผู้ถูกร้องทุกข์เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
และส่งไปยังกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
  (1.2) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง 
  (2) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ลงทะเบียนรับเรื่อง 
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  (3) นิติกรส่วนกลางและนิติกรประจ าเขต ผู้รับผิดชอบ รับเรื่องด าเนินการวิเคราะห์ สรุป
เนื้อหา และเสนอความเห็น 
  (4) แยกกรณีเรื่องร้องทุกข์ ดังนี้ 
  (4.1) กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดราชการ
บริหารส่วนกลาง ร้องทุกข์โดยทุกข์เกิดจากผู้อ านวยการส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัด และอธิบดี ส่งเรื่องให้
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาวินิจฉัย แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ แล้วแจ้งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจ าเขตทราบ 
 (4.2) กรณีทุกข์เกิดจาก กรณีผู้ว่าราชการจังหวัด/อธิบดี/ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งให้
ลูกจ้างประจ า และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ออกจากราชการ เสนอเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวง
สาธารณสุข พิจารณาและวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ และมีมติแล้วเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่ังตาม
มติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ และแจ้งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต
ทราบ 
 (5) แจ้งให้ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ทราบ 
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 (5) กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของพนักงานราชการ กรณีเป็นค าสั่งของผู้บังคับบัญชาใน
  ส่วนกลางของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทีต่ าแหน่งต่ ากว่าปลัดกระทรวง 
  สาธารณสุข 
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 

 
1 วัน 

 
เจ้าหน้าที่ศูนย์บรหิาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์กระทรวง
สาธารณสุข 

  
 
 
 

  

2  
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่สารบรรณ 
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม 
 

3  
 
 
 

7 วัน นิติกรส่วนกลาง 

4  
 
 

 

45 วัน ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

5  
 
 

 ผู้บังคับบัญชาใน
ส่วนกลาง 
นิติกรส่วนกลาง 

6  
 
 

 
 
 

ผู้บังคับบัญชาใน
ส่วนกลาง 
นิติกรส่วนกลาง 
 

  
 
 
 

 นิติกรส่วนกลาง 
 
 

  
 
 

7 วัน นิติกรส่วนกลาง 

  
 

  
 
 

 

(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

(3) นิติกรส่วนกลาง ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์  
สรุปเนือ้หา และเสนอความเห็น 

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์  
กลุ่มเสริมสร้างวนิัยและระบบคุณธรรม 

(1.1) กลุ่มเสริมสร้างวนิัยและระบบคุณธรรม 

ส่วนกลาง 

(4) ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

(6) พิจารณาวินิจฉัย ชั้นที่ 1 

(6.2) ผู้บังคับบัญชาในส่วนกลาง 
รายงานผลการพิจารณาเรือ่งรอ้งทกุข์ 

แก้ไขให้ตามค าร้อง
ทุกข ์

(6.2.1)  
แจ้งผู้รอ้งทราบ 

(6.2.2) รายงานให้ปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ ทราบ 

(6.1) รายงานผลการยกค าร้อง
ทุกข ์

ก 

ยกค าร้องทุกข ์

(5) ผู้บังคับบัญชาในส่วนกลาง 
ทบทวนค าส่ังทีท่ าให้เกิดทกุข ์

ลงนาม 

ก 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  
 
 

45 วัน ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

  
 
 
 

 เจ้าหน้าที่ศูนย์บรหิาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข ์กระทรวง
สาธารณสุข 
 

  
 
 
 

 ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

  
 
 

 
 
 

- ผู้บังคับบัญชา
ส่วนกลาง 
- ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง 

  
 
 
 
 

 เจ้าหน้าที่ศูนย์บรหิาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข ์กระทรวง
สาธารณสุข 
 

 
 
 5.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องร้องทุกข์ กรณีผู้ร้อง
ทุกข์เป็นพนักงานราชการ สังกัดราชการบริหารส่วนกลางและเป็นค าสั่งทางปกครองของผู้บังคับบัญชาใน
ส่วนกลางของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ต าแหน่งต่ ากว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุข และส่งไปยังกลุ่ม
เสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ส่งเรื่องให้นิติกรส่วนกลางด าเนินการเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยส่งเรื่องให้ทบทวนค าสั่งที่ท าให้เกิดทุกข์ และพิจารณาวินิจฉัย ชั้นที่ 1 กรณียกค าร้องทุกข์แจ้ง
ผู้ร้องทุกข์ทราบในเบื้องต้น และรายงานผลการยกค าร้องทุกข์ ไปให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาวินิจฉัย 
ชั้นที่ 2 แล้วแจ้งผลค าวินิจฉัยไปให้ผู้บังคับบัญชาในส่วนกลางของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ด าเนินการตามค าวินิจฉัยของปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีแก้ไขค าร้องทุกข์ ผู้บังคับบัญชาในส่วนกลางของ 
 

(6.1.1) รายงานให้ปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ พิจารณา 

 

ก ก 

(6.2.3) ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
รับทราบ 

 
(6.2.4) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราว

ร้องทุกข ์กระทรวงสาธารณสุข 

(6.1.4) แจ้งค าวินิจฉัยให้ผู้บังคับบัญชา
ในส่วนกลางด าเนนิการฯ 

 

(6.1.2) พิจารณาวินิจฉัย ชั้นที่ 2 
(6.1.3)  

แจ้งผู้รอ้งทราบ 
(6.1.5)  
ผู้ตรวจ 
ราชการ
กระทรวง
รับทราบ 

(6.1.6) รายงานศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราวร้อง
ทุกข ์

กระทรวงสาธารณสุข 
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ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ แจ้งผู้ร้องทุกข์ และรายงานให้ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทราบ แจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต และแจ้งให้ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุขทราบ 
 
 5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  (1) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
   (1.1) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กรณีพนักงานราชการ สังกัดราชการ
บริหารส่วนกลางของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  (2) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ลงทะเบียนรับเรื่องใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  (3) นิติกรส่วนกลาง ผู้รับผิดชอบ รับเรื่องด าเนินการวิเคราะห์ สรุปเนื้อหา และเสนอความเห็น 
  (4) เสนอเรื่องไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาใน
ส่วนกลางของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา 
  (5) ผู้บังคับบัญชาในส่วนกลางของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทบทวนค าสั่งที่ท าให้
เกิดทุกข์ 
  (6) ผู้บังคับบัญชาในส่วนกลางของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาวินิจฉัยชั้นที่ 1  
  กรณยีกค าร้องทุกข์  
  (6.1) รายงานผลการยกค าร้องทุกข์ 
   (6.1.1) แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบในเบื้องต้นและรายงานให้ปลัดกระทรวง 
    สาธารณสุขพิจารณา 
   (6.1.2) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาวินิจฉัย ชั้นที่ 2 
   (6.1.3) แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ 
   (6.1.4) แจ้งค าวินิจฉัยให้ผู้บังคับบัญชาในส่วนกลาง ด าเนินการตามค าวินิจฉัย
   (6.1.5) แจ้งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต ทราบ 
   (6.1.6) แจ้งให้ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุขทราบ  
  กรณีแก้ไขให้ตามค าร้องทุกข์  
  (6.2) ผู้บังคับบัญชาในส่วนกลางรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์  
   (6.2.1) แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ 
   (6.2.2) รายงานให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ   
   (6.2.3) แจ้งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต ทราบ 
   (6.2.4) แจ้งศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข  
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 (6) กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของพนักงานราชการ กรณีเป็นค าสั่งทางปกครองของอธิบดี 
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 

 
1 วัน 

 
เจ้าหน้าที่ศูนย์บรหิาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข ์
กระทรวงสาธารณสุข 

  
 
 
 

  

2  
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่สารบรรณ 
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม 
 

3  
 
 
 

7 วัน นิติกรส่วนกลาง 

4  
 
 

 

45 วัน อธิบด ี

5  
 
 

 อธิบด ี
นิติกรส่วนกลาง 

6  
 
 

 
 
 

ผู้บังคับบัญชาใน
ส่วนกลาง 
นิติกรส่วนกลาง 
 

  
 
 
 

 นิติกรส่วนกลาง 
 
 

  
 
 

7 วัน นิติกรส่วนกลาง 

  
 
 

  

 
 
 

(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

(3) นิติกรส่วนกลาง ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์  
สรุปเนือ้หา และเสนอความเห็น 

(2) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์  
กลุ่มเสริมสร้างวนิัยและระบบคุณธรรม 

(1.1) กลุ่มเสริมสร้างวนิัยและระบบคุณธรรม 

ส่วนกลาง 

(4) ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

(6) พิจารณาวินิจฉัย ชั้นที่ 1 

(6.2) อธิบดีรายงานผล 
การพจิารณาเรือ่งรอ้งทกุข์ 

แก้ไขให้ตามค าร้องทุกข ์

(6.2.1)  
แจ้งผู้รอ้งทราบ 

(6.2.2) รายงานให้ปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ ทราบ 

(6.1) รายงานผลการยกค าร้อง
ทุกข ์

ก 

ยกค าร้องทุกข ์

(5) อธิบดทีบทวนค าส่ังทีท่ าให้เกิดทกุข ์
ลงนาม 

ก 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  
 
 

45 วัน ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

  
 
 
 

 เจ้าหน้าที่ศูนย์บรหิาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข ์
กระทรวงสาธารณสุข 
 

  
 
 
 
 

 ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

  
 
 

 
 
 

- ผู้บังคับบัญชา
ส่วนกลาง 
- ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง 

  
 
 
 
 

 เจ้าหน้าที่ศูนย์บรหิาร
จัดการเรื่องราว 
ร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข 
 

 
 
 6.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องร้องทุกข์ กรณีผู้ร้อง
ทุกข์เป็นพนักงานราชการ สังกัดราชการบริหารส่วนกลางและเป็นค าสั่งทางปกครองของอธิบดี  และส่งไปยัง
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ส่งเรื่องให้นิติกรส่วนกลางด าเนินการเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยส่งเรื่องให้อธิบดีทบทวนค าสั่งที่ท าให้เกิดทุกข์ และพิจารณาวินิจฉัย ชั้นที่ 1 กรณียกค าร้อง
ทุกข์ รายงานผลการยกค าร้องทุกข์ ไปให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาวินิจฉัย ชั้นที่ 2 แล้วแจ้งผลค า
วินิจฉัยไปให้อธิบดี ด าเนินการตามค าวินิจฉัยของปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีแก้ไขให้ตามค าร้องทุกข์ 
อธิบดีรายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ และแจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ และรายงานให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

(6.1.1) รายงานให้ปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ พิจารณา 

 

(6.1.6) รายงานศูนย์บริหารจัดการ 
เรื่องราวร้องทุกข์ 

กระทรวงสาธารณสุข 

ก ก 

(6.2.3) ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
รับทราบ 

 
(6.2.4) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราว

ร้องทุกข ์กระทรวงสาธารณสุข 

(6.1.4) แจ้งค าวินิจฉัยให้อธิบดี
ด าเนนิการฯ 

 

(6.1.2) พิจารณาวินิจฉัย ชั้นที่ 2 (6.1.3)  
แจ้งผู้รอ้งทราบ 

(6.1.5)  
ผู้ตรวจ
ราชการ
กระทรวง
รับทราบ 



เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี  SP-MOPH-M-001 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 
วันที่บังคับใช้  1 มิถุนายน 2557 หน้า 68 ของ 89 

 
 
ทราบ แจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต และแจ้งให้ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุขทราบ 
 
 6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  (1) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
   (1.1) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม  กรณีพนักงานราชการ สังกัด 
ราชการบริหารส่วนกลาง (กรมวิชาการ) 
  (2) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ลงทะเบียนรับเรื่อง 
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  (3) นิติกรส่วนกลาง ผู้รับผิดชอบ รับเรื่องด าเนินการวิเคราะห์ สรุปเนื้อหา และเสนอความเห็น 
  (4) เสนอเรื่องไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในหนังสือแจ้งให้อธิบดี 
  (5) อธิบดีทบทวนค าสั่งที่ท าให้เกิดทุกข ์
  6) อธิบดีพิจารณาวินิจฉัยชั้นที่ 1  
  กรณียกค าร้องทุกข์  
  (6.1) รายงานผลการยกค าร้องทุกข์ 
   (6.1.1) แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบในเบื้องต้นและรายงานให้ปลัดกระทรวง 
    สาธารณสุขพิจารณา 
   (6.1.2) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาวินิจฉัย ชั้นที่ 2   
   (6.1.3) แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ 
   (6.1.4) แจ้งค าวินิจฉัยให้อธิบดี ด าเนินการตามค าวินิจฉัย  
   (6.1.5) แจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต ทราบ 
   (6.1.6) แจ้งศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
  กรณีแก้ไขให้ตามค าร้องทุกข์  
  (6.2) อธิบดีกรม รายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์  
   (6.2.1) แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ  
   (6.2.2) รายงานให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ  
   (6.2.3) แจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต ทราบ 
   (6.2.4) แจ้งศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
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 (7) กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของพนักงานราชการ กรณีเป็นค าสั่งทางปกครองของ 
   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้รับมอบอ านาจ 
ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
เจ้าหน้าที่ศูนย์บรหิาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข ์กระทรวง
สาธารณสุข 

2  
 

 
1 วัน หัวหน้างานรับเร่ือง

ร้องเรียน ประจ าเขต 
 

3 
 

 
 
 

1 วัน กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม 
 

4  
 
 

2 วัน เจ้าหน้าที่สารบรรณ 
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและ
ระบบคุณธรรม 
 

5  
 
 
 

 
7 วัน 

นิติกรประจ าเขต 

6  
 
 

 

 นิติกรประจ าเขต 

7 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

นิติกรประจ าเขต 

  
 
 
 

 นิติกรประจ าเขต/ 
ส่วนกลาง 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

7) พิจารณาวนิิจฉัยขัน้ที ่1 

แก้ไขให้ตามค าร้องทุกข ์

ยกค าร้องทุกข ์

(7.1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสขุ 

(7.2) แจ้งผู้ร้องทราบ 

(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

(5) นิติกรประจ าเขต ผูร้ับผิดชอบวเิคราะห์  
สรุปเนือ้หา และเสนอความเห็น 

(4) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์  
กลุ่มเสริมสร้างวนิัยและระบบคุณธรรม 

(3) กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 

(2) เขตสุขภาพที่ 1-12 (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) 

(6) ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

(7.2.1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราว
ร้องทุกข ์กระทรวงสาธารณสุข 

ก 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 

  

  
 
 
 

 นิติกรประจ าเขต 

  
 

 
 
 

นิติกรประจ าเขต 

  
 
 
 

 นิติกรประจ าเขต 
 
 
 
 

  
 
 
 

  

 
 
 

 
 
 

 เจ้าหน้าที่ศูนย์บรหิาร
จัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข ์กระทรวง
สาธารณสุข 
 
 

 
 7.1  ขอบเขต 
   เริ่มจากศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องร้องทุกข์ซึ่งเป็นค าสั่ง
ทางปกครองกรณีผู้ถูกร้องทุกข์เป็นพนักงานราชการในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พนักงานราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
พนักงานราชการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (กรณีเป็นค าสั่งทางปกครองของปลัดกระทรวง
สาธารณสุข/รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้รับมอบอ านาจเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ ชั้นที่ 1) ส่งเขตสุขภาพ 
ที่ 1-12 ส่งต่อไปยังกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม นิติกรประจ าเขตด าเนินการ เสนอความเห็น 
ส่งเรื่องไปยังปลัดกระทรวงพิจารณาวินิจฉัย ชั้นที่ 1 กรณีมีการแก้ไขตามค าร้องทุกข์ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ 
แจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแจ้งศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ทราบ 
 
 

(7.1.2) ยกค าร้องทกุข์ 

(7.1.1) พิจารณาวินิจฉัย ขัน้ที่ 2 เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

(7.1.3) แก้ไขค าสั่ง 
 

แจ้งผู้รอ้ง
ทราบ 

รายงานศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทกุข์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ปลัด 
กระทรวง

สาธารณสขุ
รับทราบ 

ก 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
รับทราบ 

แจ้งผู้รอ้ง
ทราบ 

ปลัด 
กระทรวง

สาธารณสขุ
รับทราบ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
รับทราบ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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เสนอเรื่องผ่าน ผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือรอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้รับมอบอ านาจพิจารณาวินิจฉัย ชั้นที่ 1 กรณียกค าร้องทุกข์ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ
ในเบื้องต้น และรายงานผลการยกค าร้องทุกข์ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย 
ขั้นที่ 2 กรณีเห็นด้วยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งยกค าร้องทุกข์ และแจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ 
และแจ้งให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ กรณีไม่เห็นด้วยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่ง
ด าเนินการแก้ไขค าสั่ง และแจ้งให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต และ
แจ้งให้ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุขทราบ 
 
 7.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  (1) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเรื่องร้องทุกข์ซึ่งเป็น 
ค าสั่งทางปกครองกรณีผู้ถูกร้องทุกข์เป็นพนักงานราชการในราชการบริหารส่วนกลาง และพนักงานราชการใน
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานราชการของวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก (กรณีเป็นค าสั่งของปลัดกระทรวงสาธารณสุข/รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้รับ
มอบอ านาจ)  
  (2) ส่งเขตสุขภาพที่ 1-12  
  (3) ส่งกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
  (4) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ลงทะเบียนรับเรื่อง 
ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  (5) นิติกรประจ าเขต ผู้รับผิดชอบ รับเรื่องด าเนินการวิเคราะห์ สรุปเนื้อหา  และเสนอ
ความเห็น 
  (6) เสนอเรื่องไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  (7) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาวินิจฉัยชั้นที่ 1  
  กรณียกค าร้องทุกข์  
  (7.1) แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบในเบื้องต้นและรายงานผลการยกค าร้องทุกข์ เสนอ
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
   (7.1.1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาวินิจฉัยชั้นที่ 2 
   กรณีเห็นด้วย 
   (7.1.2) ยกค าร้องทุกข์ แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ แจ้งให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    ทราบ แจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต และแจ้งให้ศูนย์บริหารจัดการ 
    เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ทราบ 
   กรณไีมเ่ห็นด้วย 
   (7.1.3) แก้ไขค าสั่ง แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ แจ้งให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ 
    และด าเนินการแจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต และแจ้งให้ศูนย์บริหาร
    จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุขทราบ 



เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข  ห้ามน าไปปชช้าายนอกหรือท าซ้ าดดยไปมไไปด้รับอนุาาต 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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 3.1.5 กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ กลุ่มกฎหมาย (กลุ่มงานคดีทางการแพทย์) 
 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 นาท ี
 

 
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

 
- ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ประจ าเขต 
- หัวหน้างานรับเรื่อง
ร้องเรียน ประจ าเขต 
 
 

3  
 
 
 

5 นาท ี เจ้าหน้าที่งาน 
สารบรรณ 
กลุ่มกฎหมาย 

4 
 
 

 
 
 
 

2 นาท ี
 

เจ้าหน้าที่งาน 
สารบรรณ 
กลุ่มกฎหมาย 

5  
 
 
 

30 นาท ี หัวหน้ากลุม่งาน 
คดีทางการแพทย์ 

6  
 
 
 
 

3-5 วัน นิติกร กลุ่มงาน 
คดีทางการแพทย์  

  
 
 
 
 

  

 
 
 
 

(3) กลุ่มกฎหมาย 

(2) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต รับเรื่องจากศูนย์
บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
พิจารณาสั่งการให้กลุ่มกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงด้าน
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ 
กระทรวงสาธารณสุข  

ก 

(4) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 

(5) กลุ่มงานคดทีางการแพทย์  

(6) นิติกร กลุ่มงานคดีทางการแพทย์ ที่ได้รบัมอบหมาย
เป็นนิตกิรเจ้าของส านวน ตรวจสอบข้อเทจ็จริงเบ้ืองต้น 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 

  

 
7 

 
 
 
 
 
 

 
1-2 วัน 

 
- ผู้ตรวจราชการ 
กระทรวง ประจ าเขต 
- หัวหน้างานรับเรื่อง
ร้องเรียน ประจ าเขต 
 

8  
 
 
 

ภายใน  
3 วัน 

 

นิติกร กลุ่มงาน 
คดีทางการแพทย์  

9  
 
 
 
 

15 วัน นิติกร ส านักงาน
สาธารณสขุจังหวัด 
 

10  
 

 

1-2 วัน 
 

นิติกร กลุ่มงาน 
คดีทางการแพทย์  

 
11 

 
 
 
 

1-2 วัน เจ้าหน้าที่ส านกังาน
เลขานกุารกรม  
กรมการแพทย์ 

12  
 
 

ภายใน  
15 วัน 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
กรมการแพทย์ 

13  
 
 
 

1-2 วัน นิติกร กลุ่มงาน 
คดีทางการแพทย์  

14 13 
 
 
 
 

1-2 วัน - ผู้ตรวจราชการ 
กระทรวง ประจ าเขต 
- หัวหน้างานรับเรื่อง
ร้องเรียน ประจ าเขต 

15  
 
 

1 วัน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/
รองปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ 

  
 
 

  
 
 

 
 

ก 

(7) ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ (ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
ประจ าเขต) พิจารณาลงนาม 

 
ลงนาม 

(10) สรุปข้อเทจ็จริงเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนาม 

(12) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เสนอความเห็นตามการร้องขอ 
 

 

(13) นิติกรเจ้าของส านวนสรุปความเห็นเสนอ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ประจ าเขต)  

(8) หนังสือขอข้อเท็จจริง ส่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หรือหน่วยบริการที่เกิดเหตุโดยตรง 

(9) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยบริการที่เกิด
เหตุโดยตรง รายงานข้อเท็จจริงตามประเด็นข้อร้องเรียน 

ข 

 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ (14) ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ประจ าเขต พิจารณา 

(15) ลงนามหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
หนังสือตอบผู้ร้อง เพื่อทราบ 

(11) อธิบดีกรมการแพทย์พิจารณา
มอบหมาย 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
16 

 
 
 

 
30 นาท ี

 
นิติกร กลุ่มงาน 
คดีทางการแพทย์ 
 

17  
 
 
 
 
 

1 วัน 
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 3.1.5.1 ขอบเขต  
  เริ่มจากศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข รับเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนจากทุกช่องทาง พิจารณาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ได้รับที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ จัดท า
หนังสือส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนไปยังผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต พิจารณาสั่งการให้กลุ่มกฎหมาย
ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มกฎหมายลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่งไปยังกลุ่มงานคดีทางการแพทย์ พิจารณามอบหมายให้นิติกรในกลุ่มงานรับผิดชอบเป็น
เจ้าของส านวนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ส่งหนังสือไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือหน่วย
บริการที่เกิดเหตุ ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และอธิบายประเด็นข้อเรียกร้องของผู้ร้อง หรือหากเป็นกรณี
เร่งด่วนนิติกรเจ้าของส านวน จะเป็นผู้ไปแสวงหาข้อเท็จจริงจากหน่วยบริการที่เกิดเหตุ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดหรือหน่วยบริการที่เกิดเหตุ รายงานข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน เมื่อได้ข้อเท็จจริงในกรณีเป็นเรื่องการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม นิติกรเจ้าของส านวนจัดท าหนังสือเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงประจ าเขต) ลงนามถึงอธิบดีกรมการแพทย์ เพ่ือขอความเห็นทางวิชาการจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ
กรมการ-แพทย์ นิติกรเจ้าของส านวนสรุปความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเสนอความเห็นต่อ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงประจ าเขต เพ่ือพิจารณาลงนามเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุขและแจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน  
เพ่ือทราบ นิติกรเจ้าของส านวนเก็บเรื่องเตรียมต่อสู้คดีในชั้นศาล และรายงานผลไปยังศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 

ข 

(16) นิติกรเจ้าของส านวน เก็บเรื่องเตรียมต่อสู้คด ี
 

(17) รายงานศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
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 3.1.5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  (1) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียน ที่ได้รับที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ จัดท าหนังสือส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือเบาะแส
ไปยังผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต 
  (2) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต พิจารณาสั่งการให้กลุ่มกฎหมายตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
  (3) กลุ่มกฎหมายลงทะเบียนรับเรื่อง 
  (4) ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  (5) กลุ่มงานคดีทางการแพทย์ พิจารณามอบหมายให้นิติกรในกลุ่มงานรับผิดชอบเป็น
เจ้าของส านวน 
  (6) นิติกรเจ้าของส านวนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ประสานงานทางโทรศัพท์
ไปยังหน่วยบริการที่เกิดเหตุโดยตรงเบื้องต้นก่อน จากนั้นท าการตรวจสอบประเด็นข้อร้องเรียน และแยกแต่ละ
ประเด็นข้อร้องเรียน แนบประเด็นข้อร้องเรียนไปพร้อมกับหนังสือขอข้อเท็จจริงในเรื่องร้องเรียน  
  (7) เสนอหนังสือขอข้อเท็จจริงในเรื่องร้องเรียน ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต) พิจารณาลงนาม 
  (8) ส่งหนังสือขอข้อเท็จจริงในเรื่องร้องเรียน ถึงส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วย
บริการที่เกิดเหตุโดยตรง หรือหากเป็นกรณีเร่งด่วนหรือมีเหตุจ าเป็นนิติกรเจ้าของส านวนอาจต้องเดินทางไป
แสวงหาข้อเท็จจริงยังสถานบริการนั้นเลยก็ได้ 
  (9) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยบริการที่เกิดเหตุโดยตรง รายงานข้อเท็จจริง
ตามประเด็นข้อร้องเรียน  
             (10) นิติกรเจ้าของส านวน สรุปข้อเท็จจริงเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนามไปยัง
อธิบดีกรมการแพทย์ ในกรณีเป็นเรื่องการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพ่ือขอความเห็นทางวิชาการ 
             (11) อธิบดีกรมการแพทย์ พิจารณามอบหมายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กรมการแพทย์ ให้
ความเห็นทางวิชาการ ตามประเด็นข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้อง  
             (12) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกรมการแพทย์ เสนอความเห็นทางวิชาการ ตามการร้องขอ
ข้อเท็จจริง  
             (13) นิติกรเจ้าของส านวน สรุปความเห็นเกี่ยวกับข้อร้องเรียน น าเสนอผู้บังคับบัญชาตาม
ขั้นตอนจนถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต) พร้อมหนังสือตอบผู้ร้อง 
             (14) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต พิจารณาความเห็นเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
ที่น าเสนอ หากเห็นชอบตามที่เสนอ ลงนามในหนังสือรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหนังสือตอบผู้ร้อง 
เพ่ือทราบต่อไป 
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            (15) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต ลงนามในหนังสือรายงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และหนังสือตอบผู้ร้อง เพ่ือทราบต่อไป 
            (16) นิติกรเจ้าของส านวน เก็บเรื่องทั้งหมดไว้เตรียมการต่อสู้คดี กรณีผู้ร้องฟ้องคด ี
            (17) นิติกรเจ้าของส านวน รายงานผลการด าเนินงานศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
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 3.1.6 กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข 
 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 นาท ี
 

 
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์
บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์  
กระทรวง
สาธารณสขุ 

2  
 
 
 
 

1-2 วัน - ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง 
ประจ าเขต 
- หัวหน้างาน 
รับเรือ่ง รอ้งเรียน 
ประจ าเขต 
 

3  
 
 
 

1 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์สันติ
วิธีสาธารณสุข 

4  
 
 
 

2 นาท ี เจ้าหน้าที่ศูนย์สันติ
วิธีสาธารณสุข 

5 
 
 

 
 

 
 
 

1 วัน 
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์สันติ
วิธีสาธารณสุข 

6  
 
 
 
 
 
 
 

10 วัน นักสนัติวิธี
สาธารณสขุ ระดับ
จังหวัด 

  
 
 
 

  

 
 

(2) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต รับเรื่องจากศูนย์
บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข 
พิจารณาสั่งการให้กลุ่มกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงด้าน
บริการทางการแพทย์ 

(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กระทรวงสาธารณสุข  

(3) ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข (รับฉบับส าเนา) 

(5) ประสานเครอืข่ายนกัสันติวิธีสาธารณสขุ  
ระดับจังหวัด 

 ส าเร็จ 

รักษาสัมพนัธภาพ 

ไม่ส าเร็จ 

(4) ลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส ์

(6) นักสันติวธิีสาธารณสุข ระดับจังหวัด 
ด าเนนิการไกล่เกลี่ย 

ก 

กระทรวง
ประจำ�เขต
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 
 

  

7  
 
 
 
 
 

10 วัน นักสนัติวิธีสาธารณสุข 
ระดับเขต 

8  
 
 
 

1-2 วัน เจ้าหน้าที่ศูนย์สันติวิธี
สาธารณสขุ 

9  
 
 
 

1-2 วัน 
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์สันติวิธี
สาธารณสขุ 

10  
 
 
 

1-2 วัน 
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์สันติวิธี
สาธารณสขุ 

 
11 

 
 

 
 
 

30 นาท ี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 

 (7) นักสันติวธิีสาธารณสุข ระดับเขต 
ด าเนนิการไกล่เกลี่ย 

รักษาสัมพนัธภาพ 

ไม่ส าเร็จ 

(8) เข้าสู่กระบวนการศาล/แจ้งกลุ่มงานคดทีางการแพทย์ 

(9) สรุปความเห็นการเจรจาไกล่เกลี่ย 

(10) เสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต 

(11) ส าเนาเรื่องส่งศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวรอ้งทกุข ์ 
กระทรวงสาธารณสุข  

วิเคราะห์ สรุป/รายงานผล 

ส าเร็จ 
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 3.1.6.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนที่ได้รับเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ ส่งหนังสือเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนไปยังผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประจ าเขต หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการส่งหนังสือฉบับตัวจริงที่สั่งการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต
แล้ว ส่งไปยังกลุ่มงานคดีทางการแพทย์ กลุ่มกฎหมาย และจัดท าส าเนาหนังสือส่งศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข  
ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุขลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข 
ด าเนินการประสานเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุขระดับจังหวัด เพ่ือเจรจาไกล่เกลี่ยในเบื้องต้นพร้อมทั้งให้การ
ช่วยเหลือเยียวยาและประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องเรียนและญาติ ในขั้นตอนนี้อาจมีการประสานงาน
เพ่ือด าเนินการระหว่างนิติกรจังหวัด และ/หรือนิติกรจากกลุ่มงานคดีทางการแพทย์เป็นระยะๆ หากการเจรจา
ไกล่เกลี่ยส าเร็จและ/หรือได้ข้อยุติแล้ว ด าเนินการท าสัญญาประนีประนอมยอมความและให้การเยียวยา 
ในกรณีหากไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้ส าเร็จ นักสันติวิธีสาธารณสุขระดับจังหวัดจะส่งต่อให้นักสันติวิธี
สาธารณสุขระดับเขตช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย หากการเจรจาไกล่เกลี่ยส าเร็จและ/หรือได้ข้อยุติแล้ว ด าเนินการท า
สัญญาประนีประนอมยอมความ หากการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ ด าเนินการส่งเข้าสู่กระบวนการทางศาล 
แจ้งเรื่องให้กลุ่มงานคดีทางการแพทย์ด าเนินการต่อไป ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข สรุปความเห็นการเจรจา 
ไกล่เกลี่ยและการเยียวยาเบื้องต้น พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ย  
เป็นโอกาสในการปรับปรุงพัฒนางาน ส่งไปยังผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต และส าเนาส่งศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข  
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 3.1.6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  (1) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข รับเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนจากทุกช่องทาง บันทึกรายละเอียดข้อมูลที่ได้รับแจ้ง พิจารณาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่เกี่ยวกับการ
ให้บริการทางการแพทย์ จัดท าหนังสือส่งเรื่องดังกล่าวไปยังผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต 
  (2) ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต พิจารณาสั่งการให้กลุ่มกฎหมายตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงด้านบริการทางการแพทย์ หัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียนประจ าเขต ส่งหนังสือฉบับตัวจริงที่สั่งการ
จากผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขต ไปยังกลุ่มงานคดีทางการแพทย์ กลุ่มกฎหมาย และจัดท าส าเนา
หนังสือส่งศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข 
  (3) ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข รับเอกสารฉบับส าเนาจากหัวหน้างานรับเรื่องร้องเรียน
ประจ าเขต 
  (4) ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  (5) ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ด าเนินการประสานเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุขระดับ
จังหวัด เพื่อเตรียมการเจรจาไกล่เกลี่ยในเบื้องต้น 
  (6) นักสันติวิธีสาธารณสุขระดับจังหวัด เจรจาไกล่เกลี่ยในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้การ
ช่วยเหลือเยียวยาและประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องเรียนและญาติ ในขั้นตอนนี้ อาจมีการประสานงาน
ระหว่างนิติกรจังหวัด และ/หรือนิติกรจากกลุ่มงานคดีทางการแพทย์เป็นระยะๆ ในการด าเนินการ 
   (6.1) กรณีการเจรจาไกล่เกลี่ยส าเร็จ และ/หรือได้ข้อยุติแล้ว จะด าเนินการท า
สัญญาประนีประนอมยอมความและให้การเยียวยา รักษาสัมพันธภาพ 
   (6.2) กรณีการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ นักสันติวิธีสาธารณสุขระดับจังหวัด ส่งต่อ
ให้นักสันติวิธีสาธารณสุขระดับเขตช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย 
  (7) นักสันติวิธีสาธารณสุขระดับเขต ด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยในขั้นสูง  
   (7.1) กรณีการเจรจาไกล่เกลี่ยส าเร็จ และ/หรือได้ข้อยุติแล้ว จะด าเนินการท า
สัญญาประนีประนอมยอมความและให้การเยียวยา รักษาสัมพันธภาพ 
   (7.2) กรณีการเจรจาไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ นักสันติวิธีสาธารณสุขระดับเขต ด าเนินการ
ส่งเข้าสู่กระบวนการทางศาล  
  (8) ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ด าเนินการส่งเข้าสู่กระบวนการทางศาล แจ้งเรื่องให้กลุ่ม
งานคดีทางการแพทย์ด าเนินการ 
  (9) ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข สรุปความเห็นการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยาเบื้องต้น 
พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จในการเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นโอกาสในการปรับปรุงพัฒนางาน 
             (10) ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข เสนอความเห็นการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยาเบื้องต้น 
ที่ผ่านการวิเคราะห์ฯ แล้ว ให้กับผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขตรับทราบ 
             (11) ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ส าเนาเรื่องส่งศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข 
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 3.1.7 กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีการชุมนุมร้องเรียน 
 

ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

30 นาท ี
 

 
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์  
กระทรวงสาธารณสุข 

2  
 
 
 
 

30 นาท ี - เจ้าหน้าที่ศนูย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสขุ 
- กลุ่มบริหารทั่วไป 
ส านักบริหารกลาง 
 

3  
 
 
 
 

15 นาท ี - ผอ. ศนูย์บริหารจดัการ
เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสขุ 
- ผอ. ส านกับริหารกลาง 
- เจ้าหน้าที่ส านักงานรฐัมนตร ี
- หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับ
ปัญหา 
 

4  
 
 
 

1-2 ชั่วโมง - ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
- เจ้าหน้าที่ศนูย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสขุ 
- เจ้าหน้าที่ศนูย์สันติวธิี
สาธารณสขุ 
- หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับ
ปัญหา 
 

5  
 
 

1-2 ชั่วโมง - เจ้าหน้าที่ศนูย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสขุ 
 
 

6  
 
 
 

  

 
 
 

(2) ประสานงานกับฝ่ายอาคารสถานที่ จัดเตรียมสถานที่
เพื่อควบคุมอ านวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุมร้องเรียน 

(1) ศูนย์บริหารจัดการเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ 
กระทรวงสาธารณสุข รับทราบข่าว/รับผู้ชุมนุมรอ้งเรียน 

(4) เจรจาไกลเ่กลี่ยและหาทางยุติปัญหาเบ้ืองต้น 
ของการชมุนุมร้องเรียน 

(3) - ประสานผู้บริหารระดับสูงทางการเมือง รับทราบ/ 
       สั่งการ 
     - ประสานหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข  
       รับทราบ/สั่งการ 
     - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรับทราบและ 
       ด าเนนิการ 

ก 

         (5) - สรุปผลการเจรจาไกล่เกลี่ย  
              - เสนอความเห็นเบ้ืองต้นต่อผู้บริหาร 
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ล าดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) ผู้รับผิดชอบ 
  

 
 
 

  

6  
 
 
 
 
 

1 ชั่วโมง - ผู้บริหารระดับสูงทาง
การเมือง 
- หัวหน้าส่วนราชการใน
กระทรวงสาธารณสุข 
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- เจ้าหน้าที่ศนูย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสขุ 
 

7  
 
 
 

1 ชั่วโมง 
 

- เจ้าหน้าที่ศนูย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสขุ 
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

8  
 
 
 
 

 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

 
9 
 

 
 
 
 
 

 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสขุ 

 
 
 3.1.7.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข รับทราบข่าว และรับผู้
ชุมนุมร้องเรียน ประสานงานกับฝ่ายอาคารและสถานที่ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดเตรียมสถานที่
เพ่ือควบคุมและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุมร้องเรียน ประสานผู้บริหารระดับสูงทางการเมือง รับทราบ/
สั่งการ หรือประสานหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข รับทราบ/สั่งการ และประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบและด าเนินการ เจรจาไกล่เกลี่ยและหาทางยุติปัญหาการชุมนุม สรุปผลการเจรจาไกล่เกลี่ย
และเสนอความเห็นเบื้องต้นต่อผู้บริหารฯ ทราบ และสั่งการเบื้องต้น น าผลการเจรจาและข้อตกลงเบื้องต้นแจ้ง
ผู้ชุมนุมร้องเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลการเจรจาเบื้องต้นไปด าเนินการ และแก้ไขเชิงระบบอย่างยั่งยืน 
ส่งศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผลในระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์  

(9) ประมวลผลในระบบบริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข ์

(7) น าผลการเจรจาและข้อตกลงเบ้ืองตน้แจ้ง 
ผู้ชุมนุมร้องเรียน 

(8) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลการเจรจาเบ้ืองต้นไป
ด าเนนิการ และแก้ไขเชิงระบบอย่างย่ังยืน 

(6) ผู้บริหารฯ รับทราบ และสั่งการเบ้ืองตน้ 

ก 
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 3.1.7.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
  (1) ศูนย์บริหารจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข รับทราบข่าว และรับผู้
ชุมนุมร้องเรียน 
  (2) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ประสานงานกับฝ่าย
อาคารและสถานที่ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดเตรียมสถานที่เพ่ือควบคุมและอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ชุมนุมร้องเรียน 
  (3) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ประสานผู้บริหารระดับสูง
ทางการเมือง รับทราบ/สั่งการ หรือประสานหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข รับทราบ/สั่งการ และ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและด าเนินการ 
  (4) ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวง
สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เจรจาไกล่เกลี่ยและหาทางยุติ
ปัญหาเบื้องต้นของการชุมนุมร้องเรียน 
  (5) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข สรุปผลการเจรจาไกล่
เกลี่ยและเสนอความเห็นเบื้องต้นให้กับผู้บริหารฯ 
  (6) ผู้บริหารฯ ทราบและสั่งการเบื้องต้น 
  (7) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข น าผลการเจรจาและ
ข้อตกลงเบื้องต้นแจ้งผู้ชุมนุมร้องเรียน 
  (8) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลการเจรจาเบื้องต้นไปด าเนินการ และแก้ไขเชิงระบบอย่าง
ยั่งยืน 
  (9) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผลในระบบ
บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
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บทท่ี 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. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  8. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  9. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.  2537 (กรณีลูกจ้างประจ า)
 10. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
 11. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (กรณีพนักงานราชการ) 
 12. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
 13. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.  2556 (กรณีพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข) 
 14. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย 
 15. สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ อันได้แก ่
   15.1 ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
   15.2 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจากมี
ความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิ การเมือง เพศ อายุและลักษณะความเจ็บป่วย 
   15.3 ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและเข้าใจชัดเจน
จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถ ตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตนเว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจ าเป็น 
   15.4 ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิจะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบ
วิชาชีพโดยทันทีตามความจ าเป็นแก่กรณีโดยไม่ค านึงถึงผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ 
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   15.5 ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่ เป็นผู้
ให้บริการแก่ตน 
   15.6 ผู้ป่วยมีสิทธิจะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตน 
และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการ และสถานบริการได้ 
   15.7 ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้การปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดย
เคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าทีต่ามกฎหมาย 
   15.8 ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วม หรือถอนตัวจากการเป็นผู้
ถูกทดลองในการท าวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 
   15.9 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะตนทีป่รากฏใน 
เวชระเบียน เมือ่ร้องขอ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอ่ืน 
   15.10 บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี 
บริบูรณ ์ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต 
 
4.2 การจัดเก็บเอกสาร 

 
ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์  
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราว 
ร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข  

ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์  
กระทรวงสาธารณสุข 
 

1 ปี 

เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข 
 

ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์  
กระทรวงสาธารณสุข 
 

1 ปี 

 
4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 
 - เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข  
 
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล 
 4.4.1 ร้อยละของเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่ได้รับการด าเนินการภายใน 15 วันท าการ 
 4.4.2 ระดับความส าเร็จของเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนได้รับการติดตามผลการด าเนินงานในการแก้ไข
   ปัญหา 
 4.4.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
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บทท่ี 5 
ภาคผนวก  

 
 

5.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดท า Work Flow 
 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 
 
 
 
 
 

 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

 
 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การอนุมัติ เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 
 

แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 
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5.2 ค าสั่งคณะท างานจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  
 

ส าเนา 
ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ที่ 3826/2556 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  

 
 

  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้บูรณาการระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 59 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 
2552 โดยจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการธ ารงไว้ซึ่ง 
ธรรมาภิบาลในระบบ น าสู่ความเชื่อมั่นต่อระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขอย่างดียิ่ง  
  ดังนั้น จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข ์โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. คณะท างานจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
 1.1 ประกอบด้วย 
  1) นายก่อเกียรติ  เวทยะเวทิน  ผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล ที่ปรึกษา 
       ส านักตรวจและประเมินผล 
  2) นางดวงตา  อ่อนสุวรรณ  (รก.) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบ าบัดรักษา  ประธาน 
        และฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
       ส านักวิชาการสาธารณสุข    
  3) นางสาวยุพิน  ตันวิสุทธิ์  นิติกรช านาญการพิเศษ (ด้านวินัย)  คณะท างาน 
       กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
  4) นายเสมอ  กาฬภักดี  นิติกรช านาญการพิเศษ (ด้านวินัย)  คณะท างาน 
       กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
  5) นายอนุชา  กาศลังกา  นิติกรช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 
       กลุ่มกฎหมาย 
  6) นางอรสา  นารายนะคามิน  นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ  คณะท างาน 
       ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข 
 

7) นางมัทรี ... 



เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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  7) นางมัทรี  ชูบรรจง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  คณะท างาน 
       กลุ่มบริหารทั่วไป 
  8) นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน 
       กลุ่มบริหารทั่วไป          และเลขานุการ 
  9) นางวัชราพร  เห็นใจชน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ คณะท างาน 
       ส านักตรวจและประเมินผล และผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.2 อ านาจหน้าที่ 
  1) ออกแบบคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ได้แก่ การนิยาม ออกแบบ
ขั้นตอน แนวทางในการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลา ตามมาตรฐานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2) ทบทวนข้อมูลที่ส าคัญทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือยืนยันได้ว่าทุกขั้นตอนสามารถ
ตอบสนองความต้องการของข้อก าหนดของการออกแบบคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ 
  3) ทดลอง หรือทดสอบคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ ที่ออกแบบก่อนน าไปใช้จริง 
  4) ควบคุม ดูแล เมื่อผ่านการทดลองหรือทดสอบแล้ว และก าหนดเป็นคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือก่อเกิดผลลัพธ์ที่ดี 
  5) จัดท าเป็นรูปเล่ม เพ่ือน าไปปฏิบัติจริง 
  6) ทบทวนผลการน าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ไปปฏิบัติ เพ่ือหา
โอกาสในการปรับปรุงให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  
 
   ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
       สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
       ลงชื่อ     ทรงยศ  ชัยชนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายทรงยศ  ชัยชนะ) 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ส าเนาถูกต้อง 
 

สุชาฎา วรินทร์เวช 
(นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 



เอกสารฉบับน้ีเป็นสมบัติของศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข  ห้ามน้าไปใช้ภายนอกหรือท้าซ้้าโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ส าเนา 
ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ที่ 8 /2557 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (เพ่ิมเติม) 

 
 

   อนุสนธิค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3826/2556 ลงวันที่ ๑9 ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕6 ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ อนึ่ง เพ่ือให้
กระบวนงานรับเรื่องราวร้องทุกข์มีการปรับปรุง/ทบทวนให้เป็นมาตรฐานและเป็นระบบเดียว เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์อย่างมีธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแต่งตั้งข้าราชการเป็นคณะท างานฯ 
เพ่ิมเติม คือ นายสันติ  ศิริโกมล ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล ส านักตรวจและประเมินผล 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
   ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
       สั่ง ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557 
       ลงชื่อ    ทรงยศ  ชัยชนะ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(นายทรงยศ  ชัยชนะ) 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ส าเนาถูกต้อง 
 

สุชาฎา วรินทร์เวช 
(นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 



คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จัดพิมพ์โดย	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข

ปีที่พิมพ์		 ๒๕๕๙

จำ�นวนพิมพ์	 ๕๐๐	เล่ม

พิมพ์ที่	 	 บริษัทส�มเจริญพ�ณิชย์	(กรุงเทพ)	จำ�กัด
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