
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แนวปฏิบัต ิ
การจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
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แนวปฏิบัติการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียน/ความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชา 
กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 
1. วัตถุประสงค์  

1.1 เพ่ือก ำหนดขั้นตอน วิธีกำร ผู้รับผิดชอบในกำรรับ และส่งต่อเรื่องร้องเรียน  
1.2 เพ่ือให้เรื่องร้องเรียนได้รับกำรแก้ไขปัญหำเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่ 

กำรปรับปรุงระบบงำนให้ดีขึ้น  
1.3 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำของบุคลำกรสถำบันผู้รับผิดชอบ

ด้ำนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนได้ถูกต้อง 
1.4 กรณีควำมปรำกฏต่อผู้บังคับบัญชำ (ถึงแม้ไม่มีผู้ร้องเรียน) บุคลำกรสถำบันทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ สถำบันก็มีสิทธิที่จะบริหำรจัดกำร และด ำเนินกำรทำงวินัยกับบุคลำกรสถำบันผู้นั้นตำม
แนวทำงนี้ได้ 

 
2. ขอบเขต  

แนวปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ควำมปรำกฏต่อผู้บังคับบัญชำกรณีกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบนี้ ใช้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ 
สภำกำชำดไทย 

 
3. ค าจ ากัดความ  

3.1 เรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ หมำยถึง กำรที่ประชำชนแจ้งเรื่องรำวต่อสถำบัน 
กำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย เพ่ือขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจำกพบเห็นกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบต่อหน้ำที่ 

3.2 ผู้ร้องเรียน หมำยถึง ผู้รับบริกำร นักศึกษำ ประชำชนทั่วไป บุคลำกรสถำบัน องค์กรภำครัฐหรือ
ภำคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้มำติดต่อผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ครอบคลุมถึงกำรแจ้ง
เบำะแสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3.3 การคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน หมำยถึง กำรปกปิดหรือไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล ที่อยู่                     
ของผู้ร้องเรียน รวมทั้งชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้องเรียน และของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยหำกมีกำรส่งต่อ
ข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องจะด ำเนินกำรเช่นเดียวกับเอกสำร “ลับ” ตำมระเบียบงำนสำรบรรณ เพรำะ
เป็นเรื่องที่อยู่ในขั้นตอนกำรพิจำรณำข้อร้องเรียนที่ยังไม่สิ้นสุด  

3.4 ทุจริตและประพฤติมิชอบ หมำยควำมว่ำ ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในต ำแหน่งหรือ
หนำ้ที่ หรืออำศัยโอกำสในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ แสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส ำหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 
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4. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย มีช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนทุจริต                             

และประพฤติฃมิชอบ 5 ช่องทำง คือ  
1. กล่องรับควำมคิดเห็น 
2. ทำงโทรศัพท์ งำนประชำสัมพันธ์ เบอร์ 02-256-4092 ต่อ 1145 
3. มำด้วยตนเอง  
4. จดหมำย  
5. เว็บไซต์ 
 

5. แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชากรณีการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบกับการตอบกลับผู้ร้องเรียน  

เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน/ควำมปรำกฏต่อผู้บังคับบัญชำเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดเรื่องทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลำกรสถำบันให้ด ำเนินกำรโดยอ้ำงอิงข้อบังคับสถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ 
สภำกำชำดไทย ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนประจ ำในสถำบัน พ.ศ. 2560 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการสอบสวน 
และการสั่งลงโทษทางวินัยบุคลากรสถาบัน พ.ศ. 2562 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบสถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยวิธีพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 
2562 ดังนี้  

5.1  กำรหำข้อเท็จจริง สถำบันจะรับเรื่องไว้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง เฉพำะกรณี 
เรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนลงชื่อที่แท้จริง หรือเรื่องร้องเรียนซึ่งเป็นบัตรสนเท่ห์ที่มีกำรระบุ
พยำนหลักฐำนที่ชัดแจ้งและหรือมีกำรชี้พยำนบุคคลที่แน่นอนเท่ำนั้น  

5.2  ในกรณีที่สถำบันรับเรื่องร้องเรียน/ควำมปรำกฏต่อผู้บังคับบัญชำกรณีกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบไว้พิจำรณำแล้ว สถำบันจะได้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
5.2.1 เมื่อสถำบันได้รับเรื่อง นิติกรตรวจสอบข้อเท็จจริง (โดยผ่ำนควำมเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกฎหมำย) และเสนอต่ออธิกำรบดี  กรณีข้อเท็จจริงและ
พยำนหลักฐำนไม่ชัดเจน  
นิติกรเสนอควำมเห็นเสนออธิกำรบดีแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง และ
รำยงำนผลกำรสืบสวนดังกล่ำวให้อธิกำรบดีทรำบ ภำยใน 7 วันท ำกำร 

5.2.2 กรณีข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนชัดเจนหรือมีมูล ให้อธิกำรบดีมีค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยกับบุคลำกรนั้น โดยคณะกรรมกำรสอบสวนทำง
วินัยต้องให้โอกำสบุคลำกรนั้นมีสิทธิคัดค้ำนกรรมกำรสอบสวนกับมีสิทธิโต้แย้งและ
แสดงพยำนหลักฐำนของตนเพ่ือแก้ข้อกล่ำวหำด้วย เว้นแต่เป็นควำมผิดที่ปรำกฏชัด
แจ้งตำมที่สถำบันก ำหนด จะไม่แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยก่อนก็ได้ 
ภำยใน 3 วันท ำกำร 

5.2.3 กรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยได้ด ำ เนินกำรสอบสวนเสร็จแล้ว ให้
คณะกรรมกำรสอบสวนเสนอรำยงำนผลกำรสอบสวนต่อกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
ของสถำบันเพ่ือพิจำรณำและมีมติ และให้อธิกำรบดีสั่งกำรไปตำมมตินั้น ภำยใน 
180 วัน 

5.2.4 กรณีที่อธิกำรบดีสั่งกำรว่ำบุคลำกรสถำบันนั้นมีควำมผิดวินัยกรณีทุจริตต่อหน้ำที่  
ให้อธิกำรบดีเป็นผู้มีอ ำนำจสั่งลงโทษบุคลำกรสถำบันนั้นโดยให้ลงโทษไล่ออก 
จำกงำน ภำยใน 3 วันท ำกำร 
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5.2.5 บุคลำกรสถำบันนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษนี้ได้ โดยต้องยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.อ.ร.บ. 

(คณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์กำรบริหำรงำนบุคคล สถำบันกำรพยำบำล  
ศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย) ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่งลงโทษ
ดังกล่ำว ภำยใน 30 วัน 

 
5.2.6 เมื่อ ก.อ.ร.บ. มีค ำวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นประกำรใดแล้ว ให้อธิกำรบดีด ำเนินกำรให้มี 

กำรออกค ำสั่งหรือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมค ำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.อ.ร.บ. โดยเร็ว 
และบุคลำกรสถำบันนั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศำลปกครองต่อไปได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง ภำยใน 90 วัน 

 
5.3 กำรด ำเนินคดีอำญำ  

นิติกรจะท ำเรื่องถึงอธิกำรบดี เพ่ือรับมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อ
พนักงำนสอบสวน และส่งเรื่องไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น ส ำนักงำนอัยกำร/ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.)/ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.)  

  
6. กระบวนการด าเนินการทางวินัยกรณีบุคลากรสถาบันถูกร้องเรียนว่าทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ให้ด ำเนินกำรตำม  Flow/กระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยกรณีบุคลำกรสถำบันถูกกล่ำวหำ 
/ควำมปรำกฏต่อผู้บังคับบัญชำว่ำบุคลำกรสถำบันทุจริตและประพฤติมิชอบตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 
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ภำยใน 180 วัน 

ไม่มีควำมผิด 

ไม่มีมูล 

รำยงำนผล 

Flow/กระบวนการด าเนินการทางวินัยกรณีบุคลากรสถาบันถูกกลา่วหา/ความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชา 
ว่าบุคลากรสถาบันทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

แจ้งผู้ร้องทุกข์ทรำบ 

สถำบันรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำก 
กล่องรับควำมคิดเห็น โทรศัพท์ แจ้งด้วยตนเอง จดหมำย เวบ็ไซต ์

พิจำรณำเฉพำะกรณี  
1. เรื่องร้องเรียนที่ผูร้้องเรียนลงชือ่ที่

แท้จริง หรอื 
2. เรื่องร้องเรียนซ่ึงเป็นบัตรสนเท่ห์มี

กำรระบุพยำนหลักฐำนที่ชัดแจ้งและหรอื
มีกำรชี้พยำนบุคคลทีแ่นน่อน 

นิติกรตรวจสอบข้อเท็จจริง (ผ่ำนควำมเห็นของผู้ทรงฯ ด้ำนกฎหมำย) 

อธิกำรบด ี

ไล่ออกจำกงำน 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนทำงวินัย 

สอบสวน และเสนอรำยงำนผลกำรสืบสวน 
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 

อธิกำรบดีด ำเนินกำรตำมมตกิ.บ.ค. 

บุคลำกรยื่นอุทธรณ์ต่อก.อ.ร.บ. 

ก.อ.ร.บ วินิจฉัยอุทธรณ์ 

ฟ้องคดีต่อศำลปกครอง ตำมกฎหมำยวำ่ด้วย
กำรจัดตั้งศำลปกครองและวธิีพิจำรณำคดี

นิติกรท ำเร่ืองถึงอธิกำรบดีเพือ่มอบอ ำนำจให้
แจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวน 

ส่งเร่ืองไปยังหน่วยงำนที่เกีย่วขอ้ง  
เช่น ส ำนักงำนอยักำร, ป.ป.ช. ป.ป.ท. 

หมายเหตุ ทุจริตและประพฤติมิชอบ หมำยควำม
ว่ำ  ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดใน
ต ำแหน่งหรือหน้ำที่ หรืออำศัยโอกำสในต ำแหน่ง
หรือหน้ำที่ แสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น 

จบกระบวนกำร 

ข้อเท็จจริงไม่ชัดเจน 

ภำยใน 7 วันท ำกำร 

ภำยใน 3 วันท ำกำร 

ภำยใน 3 วันท ำกำร 

ภำยใน 90 วัน 

ทันที/ภำยใน 3 วันท ำกำร 

มีมูล 

ภำยใน 60 วัน 

ระยะเวลำด ำเนินกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง 
ตำมพยำนหลักฐำนที่ได้รับ  


