-๑ระบบการรับขอรองเรียน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๗ ไดกําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิไดรับ
ขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการ
อนุญาตหรือการดํ าเนิ นโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี ผลกระทบตอคุณภาพสิ่ งแวดลอม สุขภาพอนามั ย
คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว และมาตรา ๕๙ กําหนดใหบุคคลยอม
มีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว อันเปนสิทธิที่รัฐธรรมนูญ
ไดรับรองไวเกี่ยวกับการรองทุกขรองเรียนและการไดรับขอมูลหรือคําชี้แจงจากการรองทุกขรองเรียนดังกลาว
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๗
ไดกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานระหวาง
สวนราชการดวยกัน โดยใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศใหประชาชน
และข า ราชการทราบเป น การทั่ ว ไป โดยใหเปน หนาที่ของผูบังคับ บัญ ชาที่จ ะตองตรวจสอบใหขาราชการ
ปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาดังกลาว และมาตรา ๓๘ ไดกําหนดใหสวนราชการใดที่ไดรับการติดตอ
สอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือจากสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวน
ราชการนั้น ใหเป นหนาที่ของสวนราชการนั้นที่ จะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการให ทราบภายใน
สิบหาวันหรือภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไว และมาตรา ๓๙ ไดกําหนดใหสวนราชการจัดใหมีระบบเครือขาย
สารสนเทศของสวนราชการเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนที่จะสามารถติดตอสอบถามหรือขอขอมูล
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดยระบบเครือขา ยสารสนเทศดังกลาว
จะต องจั ดทํ าในระบบเดี ยวกั บที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจั ดให มี ขึ้น และมาตรา ๔๑
ได กําหนดใหสว นราชการที่ไ ดร ับ คํ า รอ งเรีย น เสนอแนะ หรือ ความคิด เห็น เกี่ย วกับ วิธีป ฏิบัติร าชการ
อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร ใหเ ปน หนาที่ของ
สวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไปและในกรณีที่มีที่อยูของบุคคลนั้น ใหแจงใหบุคคลนั้น
ทราบผลการดําเนินการดวย ทั้งนี้ อาจแจงใหทราบผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการดวยก็ได
ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ มิใหเปดเผยชื่อหรือที่อยูของผูรองเรียน เสนอแนะหรือ
แสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ มาตรา ๔๒ ไดกําหนดใหสวนราชการที่มีอํานาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
ประกาศ เพื่ อ ใช บั งคั บ กั บ ส ว นราชการอื่ น มี ห น า ที่ ต รวจสอบว ากฎ ระเบี ย บ ข อ บั งคั บ หรื อ ประกาศนั้ น
เปน...

-๒เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอน หรือความลาชาตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่นหรือไม
เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป และในกรณีที่ไดรับการรองเรียนหรือเสนอแนะจาก
ขาราชการหรือสวนราชการอื่นในเรื่องใด ใหสวนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้นพิจารณา
โดยทันที และในกรณีที่เห็นวาการรองเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจากความเขาใจผิดหรือความไมเขาใจในกฎ
ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ใหชี้แจงใหผูรองเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในสิบหาวัน
เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหลักเกณฑดังกลาว สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข(สวรส.)ไดจัดใหมีระบบการจัดการเรื่องรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ และคําชมเชยของ
สวรส.ขึ้น เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) เปนไปอยางถูกตอง โปรงใส ยุติธรรม
สามารถตรวจสอบได และสอดคลองกับการกํากับดูแลองคกรที่ดี โดยไดจัดใหมี “ศูนยรับเรื่องรองเรียน” ขึ้น
ทําหนาที่จัดการขอรองเรียน ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ และคําชมเชยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือใหบริการ
ของเจ า หน า ที่ ส ถาบั น ที่ มาจากช องทางการรั บ ขอ ร อ งเรี ย นต างๆ จั ด ทํ ากระบวนการจั ด การข อร อ งเรี ย น
ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ และคําชมเชย กําหนดวิธีการเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน ระบบการ
ติดตามผล และการรายงานผลเรื่องรองเรียน
วัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน มีดังตอไปนี้
๑.) เพื่อใหผูรับบริการหรือผูประสานงานกับ สวรส.มั่นใจวากระบวนการรับเรื่องรองเรียนและการ
จัดการขอรองเรียน มีผูรับผิดชอบและไดมีการปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียนและดําเนินการ
จัดการขอรองเรียนที่กําหนดไวอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ
๒.) เพื่อให บุคลากรหรือเจาหน าที่ผูรับ ผิดชอบดานการดําเนินการจัดการขอรองเรีย นของ สวรส.
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการ แกไขปญหา ติดตามขอรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการ
รองเรียนตางๆ โดยกระบวนการและวิธีการดําเนินงานตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน
๓.) เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม และพัฒนา
ใหการทํางานเปนมืออาชีพ
ศูนยรับเรื่องรองเรียน สวรส.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) ไดจัดตั้ง“ศูนยรับขอรองเรียน” ทําหนาที่จัดการขอรองเรียน
ขอคิ ดเห็น หรือขอเสนอแนะ และคํ าชมเชยเกี่ย วกับ การปฏิบ ัติง านหรือ ใหบ ริก ารของเจา หนา ที ่ส ถาบัน
ที่มา...

-๓ที่มาจากชองทางการรับขอรองเรียนตางๆ โดยใหสํานักบริหารกลางเปนศูนยกลางในการรับขอรองเรียน และให
เจาหนาที่ในหนวยงานทรัพยากรมนุษยเปนเจาหนาที่ประจําศูนยรับขอรองเรียน
สํานักบริหารกลาง ไดมอบหมายใหหัวหนาหนวยงานทรัพยากรมนุษย รับผิดชอบกํากับดูแลศูนยรับขอ
รองเรียน และนิติกรหรือนักทรัพยากรบุคคลที่ผูจัดการสํานักบริหารกลางมอบหมายเปนเจาหนาที่ประจําศูนย
รับขอรองเรียนและเปนผูรับผิดชอบหลักในการจัดการและรวบรวมขอมูลเสนอผูอํานวยการ สวรส.พิจารณา
สั่งการตอไป
หนาที่ความรับผิดชอบ
- ผูอํานวยการ หรือรองผูอํานวยการสวรส. สั่งการ มอบนโยบาย และพิจารณาใหความเห็นชอบ
เกี่ยวกับการดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน ผูจัดการสํานักบริหารกลาง : พิจารณาและอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบ ติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน และพิจารณาผลการตรวจสอบ
- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ : ประสานงาน ดําเนินการตรวจสอบ สรุปรายงานผล การตรวจสอบและ
ติดตามผลการแกไขปญหา
- หนวยงานหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ : ใหความรวมมือในการตรวจสอบ แกไขปญหาและรายงานผล
ชองทางการรับเรื่องรองเรียน
กรณีผูรับบริการตองการแจงขอรองเรียน ขอเสนอแนะ หรือคําชมเชยเกี่ย วกับ การปฏิบัติง านหรือ
ใหบ ริก ารของเจา หนา ที่ส วรส. ผูรองเรียนจะตองระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะรองเรียน พรอมชื่อ ที่อยู
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได และสามารถแจงผานชองทางตางๆ ได ดังนี้
๑. ติดตอดวยตนเองที่ ศูนยรับเรื่องรองเรียน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น ๔ อาคารสุขภาพ
แหงชาติ ถนนสาธารณสุข ๖ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
๒. สงจดหมาย มาที่ ศูนยรับเรื่องรองเรียน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เลขที่ ๘๘/๓๙ ถนน
ติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย ๑๑๐๐๐
๓. โทรศัพท หมายเลข ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๕๖, ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๓๕
๔. โทรสาร หมายเลข ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๐๑
๕. ทางเว็บไซตสวรส. ที่ http://www.hsri.or.th ในเมนูหลัก ไปที่หัวขอ “แนะนํา ติชม รองเรียน”
๖. ตูรับฟงความคิดเห็นของ สวรส. บริเวณหนาสํานักงานและภายในสํานั กงาน
๗.ชองทาง...

-๔๗. ชองทางอื่ น ๆ เช น ศูน ยดํา รงธรรม กระทรวงมหาดไทย หรือ ศูน ยบ ริก ารประชาชน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐ มนตรี โทรศัพท หมายเลข ๑๑๑๑ เปนตน
หลั กเกณฑในการรับเรื่องร องเรี ยน
เรื่องรองรียนที่สวรส.จะรับไวพิจารณา จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
๑. ใชถอยคําหรือขอความที่สุภาพ และตองมี
- วัน เดือน ป
- ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท อีเมลที่สามารถติดตอถึงผูรองเรียนได
- ขอเท็จจริง หรือ พฤติการณของเรื่องที่รองเรียนไดอยางชัดเจนวาไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายอยางไร ตองการใหแกไข ดําเนินการอยางไร หรือชี้ชองทางแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของ
เจาหนาที่/หนวยงาน ของ สวรส.ไดชัดแจงเพียงพอที่สามารถดําเนินการ สืบสวน สอบสวนได
- ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี)
๒. ขอรองเรียนตองเปนเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวที่เสียหายตอบุคคล
อื่นหรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
๓. การใชบริการรองเรียนของ สวรส.นั้น ตองสามารถติดตอกลับไปยังผูใชบริการได เพื่อยืนยันวา
มีตัวตนจริง ไมไดสรางเรื่องเพื่อกลาวหาบุคคลอื่นหรือหนวยงานตางๆ ใหเกิดความเสียหาย
๔. เปนเรื่องที่ผูรองไดรับความเดือนรอนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของ
เจาหนาที่หรือหนวยงานภายใต สวรส.
๕. เปนเรื่องที่ประสงคขอใหสวรส.ชวยเหลือหรือขจัดความเดือดรอน ในดานที่เกี่ยวของกับความ
รับผิดชอบหรือภารกิจของ สวรส.โดยตรง
๖. ขอรองเรียนที่มีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดในการ
ดําเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ขอเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กลาวมาในขอที่ ๑ นั้น ใหยุติเรื่องและ
เก็บเปนฐานขอมูล
๗. ไมเปนขอรองเรียนที่เขาลักษณะดังตอไปนี้
- ขอรองเรียนที่เปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหนั้นจะระบุรายละเอียดตามขอที่ ๑ จึงจะ
รับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง

ขอรองเรียน...

-๕- ขอรองเรียนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องที่ศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ถึงที่สุดแลว
- ขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย
- ขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับนโยบายของรัฐบาล
- ขอรองเรียนที่หนวยงานอื่นไดดําเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัยและไดมีขอสรุปผลการ
พิจารณาเปนที่เรียบรอยไปแลว อยางเชน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.), สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปนตน
นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูอํานวยการ สวรส.จะรับไว
พิจารณาหรือไมเปนเรื่องเฉพาะกรณี
การพิจารณาในการกําหนดชั้นความลับและคุมครองผูรองเรียน
การพิจารณาขอร องเรียนในการกํ าหนดชั้น ความลับ และคุมครองผูรองเรี ยนนั้ นจะตองปฏิบั ติตาม
ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการสงเรื่องใหหนวยงานพิจารณานั้น
ผูใหขอมูลและผูรองอาจจะไดรับความเดือนรอน เชน ขอรองเรียนกลาวโทษเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ในเบื้องตน
ใหถือวาเปนความลับทางราชการ (หากเปนบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดลอม
ปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น) การแจงเบาะแสการทุจริต ตองปกปดชื่อและที่อยูผูรอง
หากไมปกปดชื่อ ที่อยู ผูรองจะตองแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและใหความคุมครองแกผูรองดวย
- กรณีมีการระบุชื่อผูถูกกลาวหา จะตองคุมครองทั้งฝายผูรองและผูถูกกลาวหา เนื่องจาก
เรื่องยังไมไดผานกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริงและอาจเปนการกลั่นแกลงกลาวหาใหไดรับความเดือดรอน
และเสียหายได
- เรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
-

กรณี ผู ร องเรี ย นระบุในคํารองขอใหป กปดหรือไมป ระสงคใหเปดเผยชื่อผูรองเรีย น

หนวยงานตองไมเปดเผยชื่อผูรองใหหนวยงานผูถูกรองทราบ เนื่องจากผูรองอาจจะไดรับความเดือนรอนตาม
เหตุแหงการรองเรียนนั้นๆ
กระบวนการ...

-๖กระบวนการจัดการ/ตอบสนองขอรองเรียน
ศูนยรับขอรองเรียนจะเปนผูพิจารณาเรื่องรองเรียนที่ไดรับ และแจงใหฝายหรือสวนงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ไดรับการรองเรียน และดําเนินการแกไขอยางเหมาะสม โดยจะ
ติดตามผลความคืบหนาเปนระยะ และแจงผลการดําเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมใหแกผูรองเรียน
ทราบ และศูนยรบั ขอรองเรียนจะรายงานใหคณะกรรมการบริหาร (coreteam) ทราบเปนรายเดือน
กระบวนการจัดการขอรองเรียน มีขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ ดังนี้
(๑) เมื่อไดรับขอรองเรียนจากผูรับบริการ หากขอรองเรียนนั้นมิไดทําเปนหนังสือใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบจัดใหมีการบันทึกขอรองเรียนดังกลาว ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑ วันทําการ นับตั้งแต
วันที่ไดรับขอรองเรียน
(๒) ใหศูนยรับขอรองเรียน สรุปเรื่องที่รองเรียน และเสนอขอรองเรียนนั้นไปยังผูอํานวยการหรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยไมชักชา ซึ่งจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
๒ วันทําการ นับตั้งแตวันที่ไดรับขอรองเรียน หากไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาดังกลาวใหชี้แจง
เหตุผล ประกอบดวย
(๓) ผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งการ ภายใน ๒ วันทําการ นับตั้งแตวันที่
ไดรับขอรองเรียนจากศูนยรับขอรองเรียน
ในกรณี ที่ผู อํ า นวยการหรื อ ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมายเห็ น สมควรให แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการหรื อ
คณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดการขอรองเรียน แกไขปญหาและปรับปรุงการใหบริการ รวมถึงการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงในเรื่องที่รองเรียน ใหคณะกรรมการหรือคณะทํางานดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันทําการ
นับตั้งแตวันที่มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานหรือภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคําสั่งหรือตาม
กฎหมาย แลวแตกรณี
ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะทํางานไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนดดั งกล า วได ให ขอขยายระยะเวลาตอผูอํานวยการหรือผูสั่งแตงตั้งเพื่อพิจ ารณาสั่งการพร อมชี้แจง
ขอเท็จจริงและเหตุผลประกอบดวย
(๔) เมื่อไดดําเนินการตาม (๓) วรรคหนึ่ง แลวเสร็จ ใหศูนยรับขอรองเรียนแจงใหผูรองเรียน
ทราบเบื้องตนถึงการไดรับเรื่อง แนวทางการจัดการ และระยะเวลาที่คาดวาจะดําเนินการจัดการขอรองเรียน
แลวเสร็จ รวมถึงชื่อผูประสานงานพรอมหมายเลขโทรศัพทดวย ทั้งนี้ ใหดําเนินการภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต
วันที่ไดรับเรื่องรองเรียน
(๕)เมื่อ...

-๗(๕) เมื่อไดดําเนินการจัดการขอรองเรียน แกไขปญหาและปรับปรุงการใหบริการ รวมถึงการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงในประเด็นที่มีการรองเรียนเรียบรอยแลว ใหศูนยรับขอรองเรียนแจงใหผูรองเรียนและ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทราบต อ ไป ซึ่ ง จะต อ งดํ า เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ ภายใน ๒ วั น ทํ า การ นั บ ตั้ ง แต วั น ที่
ผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งการ
ในกรณี ที่ ไมสามารถดํ าเนิ นการให แล วเสร็ จภายในระยะเวลาที่ กํ าหนดได ให ศูนย รั บข อร องเรี ยน
แจงใหผูรองเรียนทราบถึงเหตุผลและผลการดําเนินการลาสุด
(๖) การดําเนินการจัดการขอรองเรียนของสถาบัน หากเปนขอมูลขาวสารที่อาจจะกอใหเกิด
ความเสียหายแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด จะมีการกําหนดใหเปนชั้นความลับ ตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับ
ของทางราชการอยางเครงครัด
การติดตามและรายงานผลขอรองเรียน
ให ศู น ย รั บ ข อ ร อ งเรี ย นรายงานการจั ด การ/ตอบสนองข อ ร อ งเรี ย นให ค ณะกรรมการบริ ห าร
(coreteam) ทราบเปนรายเดือน

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

