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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

เรื่อง แนวทางการรับขอรองเรียน และวิธีพิจารณาขอรองเรียน 

เกี่ยวกับจริยธรรม หรือการทุจริต ของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
______________ 

 

  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติไดประกาศแนวทางวิธีการรับขอรองเรียน 

และวิธีพิจารณาขอรองเรียนเก่ียวกับจริยธรรมหรือการทุจริต ของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น 

  ในการนี้ เพ่ือใหการรับขอรองเรียนและการพิจารณาขอรองเรียนเก่ียวกับจริยธรรมหรือ

การทุจริตการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ การไมปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบตอ

ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียหรือประชาชน การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนงานของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน เปนไปดวยความเรียบรอย และครอบคลุมเรื่อง

การมีสวนไดสวนเสียในการจัดซ้ือจัดจาง หรือการเรียกรับสินบน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๔ (๔) แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๐ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ จึงออกประกาศดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ ในประกาศนี้ 

  ขอรองเรียน หมายถึง ขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาท่ีโดยมิชอบ การไมปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบตอผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียหรือ

ประชาชน การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของหนวยงานท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว การมีสวนได

สวนเสียในการจัดซ้ือจัดจาง การเรียกรับสินบน การฝาฝนหรือละเมิด ประมวลจริยธรรมของพนักงาน

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

  ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ

ผูอ่ืน 

  การรองเรียนการฝาฝนหรือละเมิดประมวลจริยธรรมของพนักงานสํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  หมายถึง การรองเรียนกลาวหาวาพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติทุกประเภทกระทําความผิด  ฝาฝนประมวลจริยธรรมของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ หรือละเมิดประมวลจริยธรรมพนักงานสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ซ่ึงอาจ

เปนเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือเรื่องสวนตัว 
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  การรองเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หมายถึง การรองเรียนกลาวหาวาพนักงาน

ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติทุกประเภท มีพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริตประเภทตางๆ 

ไดแก ทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง การทุจริตตอหนาท่ีหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี การรับสินบน มีสวนได

สวนเสียในการจัดซ้ือจัดจาง เปนตน 

  ขอ ๒ ชองทางในการแจงขอรองเรียน 

  ผูท่ีไดรับความเดือดรอย เสียหาย หรือบุคคลใดพบเห็นทราบหรือสงสัยวาพนักงานของ

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ มีพฤติกรรมการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดย

มิชอบ การฝาฝนหรือละเมิดประมวลจริยธรรมของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ การ

ไมปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบตอประชาชน การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว การมีสวนไดสวนเสียในการจัดซ้ือจัดจาง การเรียกรับสินบน สามารถแจง

ขอรองเรียนไดตามชองทางตอไปนี้ 

(๑) แจงโดยตรงท่ีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

โทรสาร  ๐๒ ๘๗๒ ๙๐๐๑ 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  http//:infocenter.nationalhealth.or.th 

(๒) แจงท่ีสํานัก /กลุมงานของผูถูกรองเรียนโดยตรง 

(๓) แจงดวยตนเองหรือกลองรับเรื่องรองเรียน บริเวณหนาหองศูนยสารสนเทศและขอมูล

ขาวสาร ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแหงชาติ  จังหวัดนนทบุรี 

(๔) จดหมายหรือเอกสารรองเรียน สงถึง ศูนยสารสนเทศและขอมูลขาวสาร (ศสข.) 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแหงชาติ เลขท่ี ๘๘/

๓๙ หมู ๔ ซอยติวานนท ๑๔ ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี ๑๑๐๐๐  หรือทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  ... 

(๕) เว็ปไซด http//:infocenter.nationalhealth.or.th   

ตามแบบฟอรมการรองเรียน Online 

ขอ ๓ การยื่นขอรองเรียน 

๓.๑ กรณีรองเรียนท่ีสํานัก/กลุมงานของผูถูกรองเรียน ใหดําเนินการ ดังนี้ 

     (๑) ใหสํานัก/กลุมงานของผูถูกรองเรียน รับเรื่องรองเรียน 

 (๒) นําเสนอเลขาธิการพิจารณา  เพ่ือใหเลขาธิการสั่งการไปยังหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือดําเนินการตอไป 
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๓.๒ กรณีรองเรียนท่ีศูนยสารสนเทศและขอมูลขาวสาร (ศสข.) หรือศูนยสารสนเทศและ

ขอมูลขาวสาร (ศสข.) ไดรับเรื่องรองเรียนจากหนวยงานอ่ืน ใหดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ศูนยสารสนเทศและขอมูลขาวสาร (ศสข.) รับเรื่องรองเรียน 

(๒) ดําเนินการออกหนังสือตอบกลับรับเรื่องรองเรียนแกผูรองเรียนภายใน ๑๕ วัน นับ

จากวันท่ีไดรับเรื่องรองเรียน และดําเนินการพิจารณาเรื่องรองเรียนตอไป 

  ขอ ๔ หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน 

  ๔.๑ หลักเกณฑการรองเรียน 

    ๔.๑.๑ เรื่องท่ีจะนํามารองเรียน ตองเปนเรื่องท่ีผูรองเรียนไดรับความเดือดรอน

หรือเสียหายอันเนื่องมาจากเจาหนาท่ีในเรื่องดังตอไปนี้ 

   (๑) กระทําการทุจริตตอหนาท่ี 

   (๒) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี 

   (๓) ละเลยหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

   (๔) ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร 

   (๕) กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาท่ี หรือขัด หรือไมถูกตองตามกฎหมาย 

  ๔.๒ ขอรองเรียนตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ตอไปนี้ 

   (๑) เปนเรื่องท่ีพบเห็นวามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นอยาง

ชัดเจนวามีการฝาฝนหรือละเมิดประมวลจริยธรรมพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เปนตน และตองมีเอกสารหลักฐานยืนยันเพียงพอท่ีจะตรวจสอบไดวา

มีการกระทําอยางนั้นจริง มิใชเปนการรองเรียนโดยไมมีพยานหรือเอกสารหลักฐาน 

   (๒) เปนเรื่องของตนเองท่ีไมไดรับความเปนธรรมหรือถูกกลั่นแกลงจาก

ผูบังคับบัญชาหรือเพ่ือนรวมงาน 

   (๓) เปนเรื่องท่ีไดมีการทักทวงหรือแจงเตือนบุคคลนั้นแลววาการกระทําดังกลาว

เปนสิ่งท่ีไมถูกตองและบุคคลนั้นยังคงกระทําพฤติกรรมนั้น 

   (๔) เปนเรื่องรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอภาพลักษณขององคกร เชน เรื่อง

รองเรียนกลาวหาพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  กระทําการทุจริตหรือประพฤติ   

มิชอบ 

  ๔.๓ ขอรองเรียนตองทําเปนหนังสือ และใชถอยคําท่ีสุภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  (๑) ชื่อ-สกุล และท่ีอยูของผูรองเรียน พรอมเบอรโทรศัพท หรืออีเมลของผูรองเรียน

ชัดเจนสําหรับการติดตอและแจงผลกลับ โดยหนวยงานจะรักษาความลับของผูรองเรียน 

  (๒) ระบุวัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน 
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  (๓) การกระทําท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมท้ังขอเท็จจริงหรือพฤติการณท่ีเก่ียวกับ

การกระทําดังกลาว อยางนอยตองมีสาระสําคัญ เชน รองเรียนใคร ทําอะไร เม่ือใด ท่ีไหน อยางไร เปนตน 

พรอมท้ังระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุหรือพยานบุคคล (ถามี) 

  (๔) คําขอของผูรองเรียน 

  (๕) ลงลายมือชื่อของผูรองเรียน 

  ๔.๔ ขอรองเรียนท่ีอาจรับพิจารณา ไดแก 

  (๑) ขอรองเรียนท่ีมิไดทําเปนหนังสือหรือหลักฐาน  ไมระบุชื่อและท่ีอยูของผูรองเรียน 

หวังสรางกระแสหรือสรางขาวท่ีเสียหายตอบุคคลอ่ืนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  (๒) ขอรองเรียนท่ีไมระบุพยานหรือหลักฐานท่ีเพียงพอ หรือเปนเรื่องท่ีมีลักษณะเปนบัตร

สนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐานพยานแวดลอมชัดเจนและเพียงพอท่ีจะทําการสืบสวน

สอบสวนตอไปได ซ่ึงเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะรบัไวพิจารณาเปน

การเฉพาะเรื่อง  

  ขอ ๕ การสืบสวนขอเท็จจริง 

  เม่ือศูนยสารสนเทศและขอมูลขาวสาร (ศสข.) ไดรับขอรองเรียน และเปนเรื่องท่ีรับ

พิจารณาได ใหเรื่องใหเลขาธิการพิจารณาสั่งการใหหนวยงานหรือผูท่ีเก่ียวของดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง 

หรือในกรณีจําเปนใหเลขาธิการแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงก็ได โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันท่ีผูมีอํานาจสั่งการใหดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง ถามีความจําเปนไมอาจ

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวไดใหขยายไดอีก ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน โดยให

บันทึกเหตุผลความจําเปนไวดวย 

  ขอ ๖ การสรุปการสืบสวนขอเท็จจริง 

  หลังจากการดําเนินสืบสวนขอเท็จจริงแลว ใหหนวยงานหรือผูท่ีเก่ียวของท่ีเลขาธิการ

มอบหมาย ดําเนินการสรุปขอเท็จจริงวาเปนกรณีมีมูล หรือไมมีมูลและจัดทํารายงานพรอมขอเสนอแนะตอ

เลขาธิการเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

  ขอ ๗ การรายงานเลขาธิการเพ่ือพิจารณาและแจงผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีเก่ียวของทราบ

ขอเสนอแนะตอเลขาธิการ เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป ดังนี้ 

(๑) กรณีผลการสืบสวนไมมีพยานหลักฐานอยางชัดเจนท่ีจะกลาวหาผูถูกรองเรียนตามท่ี

ถูกกลาวหา   เสนอใหยุติเรื่อง   และแจงผูรองเรียนและผูถูกรองเรียนทราบภายใน 

๑๕ วัน นับจากวันท่ีคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงมีคําสั่งใหยุติเรื่อง 

(๒) กรณีผลการสืบสวนมีพยานหลักฐานสรุปไดวา ผูถูกรองเรียนฝาฝนจริยธรรมหรือ

ละเมิดประมวลจริยธรรมของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ หรือ



๕ 
 

มีพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เสนอใหเลขาธิการสั่งการใหวา

กลาวตักเตือน ทําทัณฑบนเปนหนังสือ หรือใหดําเนินการทางวินัยและแจงผลการ

วินิจฉัยสั่งการของเลขาธิการใหผูรองเรียนและผูถูกรองเรียนรับทราบ ภายใน ๑๕ วัน 

นับจากวันท่ีเลขาธิการมีคําวินิจฉัย สั่งการ และดําเนินการสงเรื่องรองเรียนดังกลาวไป

ยังสํานัก/กลุมงานท่ีรับผิดชอบท่ีเก่ียวของตอไป 

ขอ ๘ การใหความคุมครองผูแจงเรื่องรองเรียน ผู ท่ีใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอทาง

หนวยงานพนักงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติท่ีแจงเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส ให

ถอยคําหรือขอมูลใดๆ ดวยความสุจริตใจ ไมไดมีเจตนาใหรายหรือกอใหเกิดความเสียหายแกผูใด หรือตอ

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ จะไดรับความคุมครองท่ีเหมาะสมและเปนความลับจากสํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  

 ขอ ๙  การสรุปขอรองเรียน 

(๑) ใหหนวยงานดําเนินการสรุปขอรองเรียน กรณีท่ีพนักงานในสังกัดสํานักงาน 

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติทุกประเภทฝาฝนประมวลจริยธรรม ละเมิดประมวลจริยธรรมของพนักงาน

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยจัดสงใหศูนยสารสนเทศ

และขอมูลขาวสาร (ศสข.) ภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน นักแตวันท่ีออกประกาศฉบับนี้ 

(๒) ศูนยสารสนเทศและขอมูลขาวสาร (ศสข.) ดําเนินการสรุปเรื่องรองเรียนทุกเดือน  

เพ่ือรายงานเลขาธิการรับทราบ พรอมท้ังเผยแพรขอรองเรียนดังกลาวลงในเว็บไซดของสํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  

 ขอ ๑๐ กรณีหากมีปญหาในการตีความตามประกาศนี้ ใหถือวาการพิจารณาของเลขาธิการ

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเปนท่ีสุด 

     ประกาศ ณ วันท่ี    ๒   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

   

 

       (นายพลเดช  ปนประทีป) 

            เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

 

 

 



๖ 
 

ข้ันตอนการดําเนินการรับเรือ่งรองเรียน 

ศูนยสารสนเทศและขอมูลขาวสาร สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

 

 
ศูนยสารสนเทศและขอมูล

ขาวสารลงทะเบียนรับ

เรื่องรองเรียน 

ออกหนังสือแจงรับเร่ืองแกผู

รองเรียน/หนวยงานที่สงตอ

เร่ืองรองเรียนพิจารณา 

 

     สืบสวนขอเท็จจริง 

     สงตอหนวยงานที่เกีย่วของ 

ออกหนังสือแจงรับเร่ืองแกผู

รองเรียน/หนวยงานที่สงตอเร่ือง

รองเรียน 

กรณไีมมมีูล กรณีมีมลู 

ยุติเร่ืองรองเรียนและแจง  

ผูรองเรียนและผูถูก

รองเรียนรับทราบ 

แจงผลการพิจารณาให     

ผูรองเรียนทราบ 

รายงานตอเลขาธิการ  

กลาวตักเตือน/ทาํทัณฑบน      

/ดําเนินการทางวินยั 

พิจารณา 

ขอรองเรียน 

รายงานผลตอ  

เลขาธกิารพิจารณา 

 

ไมใชกรณเีรือ่งจริยธรรม/การทุจริต/การมีสวนได

สวนเสียในการจัดซ้ือจัดจาง/รับสินบน 

ภายใน ๗ วัน 

ภายใน ๑๕ วนั 

ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่มีคําวินจิฉยั 

ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่มีคําวินิจฉยั 

      รายงานทุกเดือน  


