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คํานํา 

 
  แนวทางปฏบัิติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(สช.) ฉบับนี้ เป็นฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๒ ที่จัดทำข้ึน ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบทขององค์กร 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเป็นมาตรฐานในการดําเนินการเร่ืองร้องเรียนให้ได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของผู้ร้อง และความคาดหวังของผู้รับบริการ   

สช. หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแนวทางการปฏิบัติงานรับเร่ืองร้องเรียนฉบับน้ี  จะเป็นประโยชน์ในการ 
ดําเนินการเร่ืองร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง และพัฒนาระบบการจัดการเร่ืองร้องเรียนของ 
สช. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป  
 
 
          

        สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
เมษายน ๒๕๖๕  
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สารบัญ 

 
 

ความเป็นมา            ๓ 
วัตถุประสงค์            ๓ 
ขอบเขต             ๔ 
คำจำกัดความ            ๔ 
หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส        ๔ 
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส          ๕ 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน         ๖ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน           ๗ 
การรับและตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ       ๗ 
การบันทึกเรื่องร้องเรียน           ๗ 
การประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน     ๗ 
ติดตามการแก้ไขเรื่องร้องเรียน          ๘ 
การรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน         ๘ 
มาตรฐานงาน            ๘ 
แบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียน          ๙ 
แบบฟอร์มบันทึกสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน                                   ๑๐ 
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แนวทางการปฏิบัติงานรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
 

๑. ความเป็นมาและความสำคัญ 
  การร้องเรียนของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐทราบว่า การบริหารการ
ทำงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด  ซึ่งหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้ความสำคัญ
กับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน โดยออกแบบให้มีกิจกรรม หรือกลไกบางประการเพื่อดำเนินการ ได้แก่ 
การรับฟังความคิดเห็น  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานของรัฐ
ด้วยหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก ประกอบกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชนให้
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ปลอดการทุจริต และให้มีการจัดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
รวมถึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนดังกล่าว 
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยงานรัฐในกำกับนายกรัฐมนตรีที่จัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือทำหน้าที่เป็นหน่วยเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(คสช.) และมีเป้าหมาย คือ สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพในแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  ซึ่งกระบวนการทำงานของ สช. ที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคล  
หน่วยงาน  องค์กร และภาคีเครือข่ายจำนวนมากและหลากหลาย ประกอบกับสถานการณ์และปัจจัยทางสังคมต่างๆ อาทิ 
การสื่อสาร การเมือง สุขภาพ ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  อาจทำให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนไม่
ทั่วถึง เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน นำไปสู่การร้องเรียนได้   ดังน้ัน ให้การดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สช. จึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต กรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขึ้น  
 
 

๒. วัตถุประสงค์  
  ๒.๑ เพ่ือให้การดําเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ สช. มี ข้ันตอน/กระบวนการ    และ
แนวทางการปฏบิัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

   ๒.๒ เพ่ือให้ม่ันใจว่า สช. ได้มีการปฏิบติัตามแนวทางเก่ียวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตท่ีกําหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

  ๒.๓  เพ่ือให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตจากการถูกข่มขู่ 
คุกคาม หรือการกระทำในลกัณะที่เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงผูท้ี่ถูกร้องเรียนกรณียังไม่สามารถ พิสูจน์ได้ว่ามี
การทุจริตจริง  
  ๒.๔ เพ่ือป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดการกระทำผิดและการทุจริต  
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๓. ขอบเขต 
แนวทางการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฉบับน้ีได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการ

เรื่องร้องเรียน ประกอบด้วย แนวคิดเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน  คำจำกัดความ  แผนผังกระบวนการขั้นตอน  รวมถึงเอกสาร/
แบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน  
 
  

๔. คําจํากัดความ 
  “เรื่องร้องเรียน” หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
สำนักงานคณะกรรรมการสุขภาพแห่งชาติ   เช่น การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต หรือพบความ
ผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ของสำนักงานคณะกรรรมการสุขภาพแห่งชาติ    
  “ทุจริต”  หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
  “ประพฤติมิชอบ”  หมายความว่า  การทีเ่จ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึง  
หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง  อย่างใดอย่างหน่ึง  ซึ่งมุ่งหมาย
จะควบคุมการรับ การเก็บรักา การใช้เงิน  หรือ ทรพัย์สินของส่วนราชการ  ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติน้ันเป็น
การทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม  และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
 “ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ทีม่ารับบริการจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน
ทั่วไป 
 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถงึ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
จากการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
 “การจัดการเรือ่งร้องเรียน”  มีความหมายครอบคลุมถึง  เรื่องร้องเรียนการบริหารจัดการที่
ไม่โปร่งใส/ทุจริต   ร้ อ ง เ รี ย น อ่ื นๆ  ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คําชมเชย เรื่องร้องเรียนทั่วไป   
 “ผู้ร้องเรียน”  หมายถึง ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย  พบเห็นการกระทำอันมิชอบด้านการทุจริต
คอรัปช่ัน  มีสทิธิเสนอคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อท่ีติดต่อถึงสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ    
   “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 
 

๕.หลกัเกณฑใ์นการรบัเร ื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ  
 ๕.๑ ใช้ถ้อยคำหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย  
  ๑) ช่ือ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
  ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
  ๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเร่ืองที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล ข้อเท็จจริง
หรือช้ีช่องทางแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้  
  ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
 ๕.๒ ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคล
อ่ืนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
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 ๕.๓ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของ
เจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลธนู  
 ๕.๔ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในการ
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูลและเก็บเป็นฐานข้อมูล  
 ๕.๕ ไม่เป็นคำร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปน้ี  
  ๑) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐานแวดล้อมชัดเจน
และเพียงพอที่จะทำการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้  
  ๒) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือ
คำสั่งถึงที่สุดแล้ว  
  ๓) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ
องค์กรอิสระที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คำร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ดำเนินการหรือดำเนินการ
แล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งน้ี ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา  
  ๔) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งแห่งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน  
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่อง
เฉพาะกรณี  
 

๖ .ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
 ๑) ทางเว็บไซต์ www.nationalhealth.or.th   
          ๒) ทางไปรษณีย์ (ส่งถึง เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  สาํนกังานคณะกรรมการสขุภาพ
 แห่งชาติ (สช.) ช้ัน ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ  เลขท่ี ๘๘/๓๙ หมู่ท่ี ๔ ซ .ติวานนท์ ๑๔  ถ.ติวานนท์   
 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 ๓) ร้องเรียนโดยตรงที่เจ้าหน้าที่  ที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
 ๔) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒-๘๓๒ ๙๐๑๓   
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แผนผงักระบวนการจดัการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
            
                 
      
         
            
   

 
 

  
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
     

 
 
 

ร้องเรียนการทุจริตโดยตรงท่ี
เจ้าหน้าที่ หรือ ผ่านทางโทรศัพท์ 

(กลุ่มงานอำนวยการ) 
(ระยะเวลา  ๔ ชั่วโมง)  

 

ร้องเรียนการทุจริต 

ทางไปรษณีย ์

กลุ่มงานอำนวยการ/งานสารบรรณ
ลงทะเบียนหนังสือ  

(ระยะเวลา  ๔ ชั่วโมง)  

ผูร้้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาที่ 
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ   

ร้องเรียนการทุจริต ผ่านเว็บไซต์ 
www.nationalhealth.or.th 

 
(ระบบส่งเมล์โดยตรงถึงเลขาธิการ) 

กลุ่มงานอำนวยการ/งานสารบรรณ  เสนอรองเลขาธิการ (ท่ีกำกับ
กลุ่มงานอำนวยการ) (ระยะเวลา ๑ วัน) 

พิจารณาเรื่องร้องเรียน  

กรณีรับเร่ืองร้องเรียน 
-พิจารณาเร่ืองร้องเรียน 
- แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน ๑๕ วัน นับ
จากวันท่ีรับเร่ืองร้องเรียน  (กรณีไม่แล้วเสร็จในคร้ังเดียวให้แจ้งคร้ังแรก 
ภายใน ๗ วัน) 
-แจ้งผลการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนให้ร้้องเรียนทราบ(ทางวาจา/ลาย
ลักษณ์อักษร/ตอบกลับทางอีเมล์ (แล้วแต่กรณี) 
- รายงานเรื่องร้องเรียนไปยังเลขาธิการ คสช. หรือ คณะกรรมการบริหาร 
สช. เพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี

กรณีไม่รับเร่ืองร้องเรียน 
- แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
  (ทางวาจา/ลายลักษณ์อักษร /ตอบกลับทางอีเมล์  
(แล้วแต่กรณี) ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันท่ีมีมติไม่รับเร่ือง
ร้องเรียน 

การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องปกปิด
และห้ามเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดให้้ผู้ไม่
มีส่วนเก่ียวข้องทราบ 
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๗. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 

๘.๑ จัดต้ังหน่วย/จุดรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน (โครงสร้างและการแบ่งส่วนงาน) 
  ๘.๒ จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
๘.๓ แจ้งผู้รับผิดชอบตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือสะดวกในการดําเนินงานและติดต่
อประสานงาน 

 

๘. การรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนท่ีเข้ามายัง
หน่วยงานจากช่องทาง ๆ   โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังน้ี 

 
ช่องทาง 

ความถ่ีในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ
รับข้อร้องเรียน เพ่ือ
ประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

๑. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน ๑ - ๓ วันทําการ  
๒. ร้องเรียนโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ 
หรือ ผ่านทางโทรศัพท์ 

ทุกครั้งท่ีมีผู้ร้องเรียน ภายใน ๑ - ๓  วันทําการ  

๓. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน ๑ - ๓  วันทําการ  
 

๙. การบันทึกเรื่องร้องเรียน 
๙.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ  ช่ือ– สกุล ผู้ร้องเรียน  ท่ีอยู่ หมายเลข 

โทรศัพท์ติดต่อกลับ  เรื่องที่ร้องเรียน และสถานท่ีเกิดเหตุ เป็นต้น 
 ๙.๒ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกเรื่องร้องเรียนลงบนสมุดบันทึกเรื่องร้องเรียน 
 

๑๐. การประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 
 ๑๐.๑ กรณร้ีองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง  คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานให้จัดทํา 

บันทึกตามแบบฟอร์มเสนอไปยังผู้ท่ีได้รับมอบหมายรับเรื่องร้องเรียนเบ้ืองต้น เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไป 
   ๑๐.๒ กรณีเรือ่งร้องเรียนท่ีส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทําหนังสือร้องเรียนความโปร่งใสในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าท่ีจัดทําบนัทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสัง่การไปยังหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบเพ่ือดําเนินการ
ตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป 

๑๐.๓  กรณีเรื่องร้องเรียนท่ีไม่่อยู่ในอำนาจความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ   ให้
ดําเนินการประสาน แจ้งหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง     เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
ต่อไป 
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๑๑. ติดตามการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 
ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน ๑๐ วันทําการ เพ่ือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจะได้แจ้งผู้ร้องเรียน

ทราบต่อไป 
 
๑๒. การรายงานผลการจัดการเร่ืองร้องเรียนของหน่วยงานให้เลขาธิการ คสช.ทราบ 
      ๑๒.๑ รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการเร่ืองร้องเรียนประจําเดือน รายงานให้ เลขาธิการ คสช. 
ทราบทุกเดือน 
       ๑๒.๒ รวบรวมรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน หลังจากสิน้ปีงบประมาณ เพ่ือนํามาวิเคราะห์การจัดการเร่ืองร้องเรียนในภาพ
ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป 
 
๑๓. มาตรฐานงาน 
    การดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
   - กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียน  เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง/จดหมาย/เว็บไซต์/โทรศัพท์ให้ผู้ท่ีได้
รับมอบหมาย ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดําเนินการแก้ไขเร่ืองร้องเรียนให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓๐ วันทําการ 
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แบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

เขียนท่ี ......................................... 
วันท่ี....................................................................... 

 
ข้าพเจ้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………………………… 

ที่อยู่บ้านเลขท่ี   ……………………………………………………………………..................…………………................. 
……………………………………………………………………..................…………………........................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสะดวกติดต่อกลับ…………………………………………………………………………………………. 
อีเมล์ ....................................................................................................................................................... 
เร่ืองร้องเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

 

สถานท่ีเกิดแหตุ ………………………………………………………………………………………………………………….….. 
.................................................................................................................................................................. 
มีความประสงค์ต้องการให้ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ดําเนินการดังนี้ 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
          .............................................. 
        (..................................................) 
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บันทึกสรุปผลการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต ของ สช.  
ประจําเดือน........................................ 

 
วันท่ี ชื่อ สรุปประเด็น การจัดการ ระดับ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ผู้ร้องเรียน เรื่องร้องเรียน เรื่องร้องเรียน ความ ดําเนินการ 
รุนแรง

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

ระดับความรุนแรง 
ระดับ ๑ = ข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ 
ระดับ ๒ = เรื่องร้องเรียนเร่ืองเล็ก จัดการภายใน สช. 
ระดับ ๓ = เรื่องร้องเรียนเรื่องใหญ่ ชื่อเสียงของ สช. เส่ือมเสีย 
ระดับ ๔ = การฟ้องร้อง คือ ร้องเรียนต่อส่ือมวลชน หรือต่อผู้บริหารระดับสูง (คสช.) 


