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ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงสำธำรณสุข มี ภำรกิจ 

ตำมประกำศกระทรวง ซึ่งออกตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ตำมมำตรำ ๔๒ 
ได้บัญญัติให้กระทรวงสำธำรณสุข มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพอนำมัย กำรป้องกัน ควบคุม 
และรักษำโรคภัย กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพของประชำชน และรำชกำรอ่ืนตำมที่มีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจ
หนำ้ที่ ของกระทรวงสำธำรณสุขหรือส่วนรำชกำรที่สังกดักระทรวงสำธำรณสุข  

กฎกระทรวงสำธำรณสุขแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๓ ข. 
ได้ก ำหนดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำ กับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน ของหน่วยงำนสำธำรณสุขในเขตพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมกฎหมำย มีกำร
บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพและ มีกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ ท ำให้งำนนิติกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค 
และกลุ่มงำนหลักประกันสุขภำพ จึงมีหน้ำที่ในกำรรับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเจ้ำหน้ำที่ และ
ผู้รับบริกำร 

ส ำหรับแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำกฉบับนี้ เป็น 
เอกสำรที่วำงแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ และเพ่ือให้ประชำชนผู้ใช้บริกำรทรำบถึง 
กระบวนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ตลอดจนทรำบถึงช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียน หรือแนะน ำกำร
ปรับปรุง กำรปฏิบัติงำนของประชำชนผู้ใช้บริกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด และเป็นกำรปฏิบัติตำมพระ
รำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำร เรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

๑.๑ หลักการและเหตุผล  
      ในกำรให้บริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐ เป็นกำรจัดบริกำรสำธำรณะให้แก่

ประชำชน โดยผู้ ให้บริกำร ประกอบด้วย ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนรำชกำร 
พนักงำนกระทรวง สำธำรณสุข ซึ่งประชำชนคำดหวังในกำรให้บริกำรทำงด้ำนกำรแพทย์และ สำธำรณสุข จำก
สถำนบริกำรสำธำรณสุข ของภำครัฐ กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล ร้ำนขำยยำ หรือ
ใบอนุญำตต่ำง ๆ ซึ่งอยู่ในอ ำนำจ หน้ำที่ของส ำนักงำนสำธำรณสุข กำรตรวจสอบควบคุมกำรด ำเนินกำร กำร
คุ้มครองผู้บริโภคทำงด้ำนสำธำรณสุข กำรคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแม้แต่
กำรร้องทุกข์ของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งคับข้องใจในกำรปฏิบัติรำชกำรเหล่ำนี้ ย่อมสะท้อนถึงกำรจัดบริกำรว่ำได้เป็นไป
ตำมมำตรฐำน หรือเป็นที่พึงพอใจของประชำชน หรือไม่ ในปัจจุบันกำรจัดช่องทำงเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถ
ตรวจสอบกำรด ำเนินกิจกำรของภำครัฐ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดหำพัสดุ กำรคัดเลือก คัดสรรเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำ
ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนต่ำง ๆ จึงมีควำมส ำคัญและหน่วยงำนมีควำมจ ำเป็นต้องจัดช่องทำงเพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบำะแสพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ที่ส่อไปในทำงกำรทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำหน่วยงำนได้ทรำบถึงเหตุกำรณ์เหล่ำนั้น เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง และวำงแผนงำนเพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ หรือกรณีเมื่อเกิดเหตุแล้วก็จะสำมำรถแก้ไข เหตุกำรณ์ได้ทันมิให้เกิด
ควำมเสียหำยบำนปลำย และสำมำรถแก้ไขเยียวยำผู้เสียหำยได้ทันท่วงที ส ำนักงำน สำธำรณสุขจังหวัดตำก 
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเพ่ือให้กำรจัดกำรกับเรื่องรำวร้องทุกข์ให้มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ และก่อประโยชน์ต่อ
ประชำชน และเป็นกำรป้องกันมิให้เกิดเหตุกำรณ์อันพึงประสงค์ หรือพฤติกำรณ์ที่ส่อไปในทำงทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ จึงได้ทบทวนกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของส ำนักงำนส ำธำรณสุขจังหวัดตำก 
และวำงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรำวร้องทุกข์ให้เป็นไปตำม กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังกล่ำว  

๑.๒ วัตถุประสงค์  
๑) เพ่ือก ำหนดกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้มีมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ อย่ำง

มีประสิทธิภำพ  
๒) เพ่ือให้กำรด ำเนินกระบวนกำรรับเรื่องรำวร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นไปตำมขั้นตอนที่สอดคล้องกับ

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์อย่ ำงครบถ้วนและมี
ประสิทธิภำพ  

๓) เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรแสดงล ำดับขั้นตอน กระบวนวิธีกำรปฏิบัติงำน ที่สำมำรถถ่ำยทอดให้ผู้เข้ำ
มำปฏิบัติงำนใหม่เข้ำใจจนสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ ำงต่อเนื่อง และตลอดจนสำมำรถเผยแพร่ในบุคคลภำยนอก
หรือผู้ใช้บริกำร สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนงำนที่มีอยู่ ทั้งสำมำรถเสนอแนะ ปรับปรุง
กระบวนกำรปฏิบัติงำน  

๔) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชำชน และผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
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บทที่ ๒ 
กระบวนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องเรียนร้องทุกข์ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก 
 ๒.๑ หน่วยงาน 

 
                                           ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
 
 

                                          คณะกรรมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ 
 
 
 
 
     งำนนิติกำร                       กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค ฯ              กลุ่มงำนประกันสุขภำพ 
  

๒.๒ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
๒.๒.๑ งำนนิติกำร เป็นหน่วยงำนรับเรื่องรำวร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลในสังกัด

กระทรวงสำธำรณสุข รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งประกอบด้วย ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ตำม พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๗ และระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 
๒๕๕๖ สอบสวน/พิจำรณำ เกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ ตำม พ.ร.บ. ควำมรับผิดของ
เจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับควำมรับผิดทำง
ละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และกำรด ำเนินคดีแพ่งหรือปกครองที่เกี่ยวเนื่องกัน รับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับกรณีพิพำทในกำรรักษำพยำบำลที่เกิดขึ้นหรือเชื่อว่ำจะเกิดขึ้นในสถำนบริกำรในสังกัด เจรจำไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทที่เกิดจำกกำรรักษำพยำบำลของสถำนบริกำรในสังกัด ประสำนคดีเพ่ือแก้ต่ำงในคดีแพ่งและคดีอำญำ
ที่มีมูลเหตุจำกกำรรักษำพยำบำลของสถำนบริกำรในสังกัด รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรบังคับใช้กฎหมำย 
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. 
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รับเรื่องด ำเนินคดีอำญำที่เกี่ยวกับกฎหมำยที่อยู่ในกำรบังคับใช้ของ
กระทรวงสำธำรณสุข  

๒.๒.๒ กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์เกี่ยวกับกำรบังคับใช้กฎหมำย 
พ.ร.บ. ยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ร.บ. อำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พ.ร.บ. ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๓๑ พ.ร.บ. เครื่องส ำอำง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พ.ร.บ. สถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑  

๒.๒.๓ กลุ่มงำนประกันสุขภำพ เป็นหน่วยงำนในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้กำรรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองสิทธิให้แก่ประชำชนเป็นไปตำมที่พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติได้ก ำหนด รวมทั้ง
สำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจและสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้ให้และผู้รับบริกำรจึงด ำเนินกำรด้วยแนวคิดกำรคุ้มครอง
สิทธิประชำชนเป็นกลไกท่ีช่วยเหลือให้ประชำชนได้รับบริกำรตำมสิทธิที่กฎหมำยก ำหนด ในขณะเดียวกันก็จะ
ช่วย ลดควำมขัดแย้ง 
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ระหว่ำงผู้ให้และผู้รับบริกำร กำรรับเรื่องร้องเรียนท ำให้หน่วยงำนได้รับทรำบปัญหำเรื่องคุณภำพมำตรฐำนของ
หน่วยบริกำรสำมำรถน ำไปพัฒนำระบบบริกำรให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น กำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็นกลไกส ำคัญ
ในกำรป้องกันปัญหำเรื่องร้องเรียนและน ำไปสู่กำรมีควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้ให้และผู้รับบริกำร กำรป้องกัน
ปัญหำกำรละเมิดสิทธิเป็นขั้นตอนส ำคัญในกระบวนกำรคุ้มครองสิทธิของประชำชนทั้งยังเป็นกำรด ำเนินกำรที่
หลีกเลี่ยง กำรเผชิญหน้ำระหว่ำงผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรอีกด้วย  

๒.๓ ค าจ ากัดความ  
ส่วนรำชกำร หมำยถึง ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ

หน่วยงำนอ่ืนของรัฐที่อยู่ในกำรก ำกับของรำชกำรฝ่ำยบริหำร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐวิสำหกิจ  

ผู้บริหำร หมำยถึง ผู้ที่มีอ ำนำจลงนำมหรือสั่งกำรในขั้นตอนต่ำง ๆ เพ่ือให้เรื่องร้องเรียนได้รับกำรแก้ไข
เป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจำรณำพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ร้องทุกข์ได้ยื่น
หรือส่งต่อเจำ้หนำ้ที่ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ร้องทุกข์แทน และผู้จัดกำรแทน  

ผู้รับบริกำร หมำยถึง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อนหรือต้องกำรเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือให้ 
ข้อมูลตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ  

ผู้ร้องทุกข์ หมำยถึง ผู้ได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยหรืออำจเดือดร้อนเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำน
ของ เจ้ำหน้ำที่หรือส่วนรำชกำร หรือจ ำเป็นต้องให้ส่วนรำชกำรช่วยเหลือเยียวยำหรือปลดเปลื้องทุกข์มีสิทธิ
เสนอค ำร้อง ทุกข์ต่อส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องได้  

กำรร้องทุกข์ หมำยถึง กำรร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไป หรือผู้ที่มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำ 
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตำมกฎหมำย หรือระเบียบ เนื่องจำกเกิดควำมทุกข์จำกกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำ
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำเขำ้ได้ทบทวนปฏิบัติและแก้ไขในส่วนที่ไม่ถูกต้อง หรือชี้แจงเหตุผลควำมถูกต้องที่ได้ปฏิบัติ
ให้ผู้ร้อง ทุกข์ทรำบและหำยข้องใจ หรือให้ผู้บังคับบัญชำระดับสูงขึ้นไปได้พิจำรณำให้ควำมเปน็ธรรม  

ค ำร้องทุกข์ หมำยถึง เรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ซึ่งได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยเนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำกที่ได้ยื่นหรือส่งถึงเจ้ำหนำ้ที่ตำมช่องทำงตำ่ง ๆ 
 เรื่องร้องทุกข์หมำยถึง ควำมเดือนร้อนเสียหำยอันเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ ของเจ้ำหน้ำที่ใน
สังกัด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก เช่น กำรบริหำรของเจ้ำหน้ำที่ในโรงพยำบำล กำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
หน่วยงำน กำรบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่ำง ๆ 

กำรร้องเรียนกระท ำผิดวินัย/ทุจริต หมำยถึง กำรรับเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ได้แก่ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข กระท ำผิดทำง
วินัย โดยมีกำรฝ่ำฝืนข้อห้ำมหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมำยหรือระเบียบได้ก ำหนดไว้ว่ำเป็นควำมผิดทำงวินัย โดยมี
กำรฝ่ำฝืนข้อห้ำมหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมำยหรือระเบียบได้ก ำหนดไว้ว่ำเป็นควำมผิดทำงวินัยและก ำหนดโทษไว้ 
ทั้งนี้อำจเป็นทั้งเรื่องเก่ียวกับงำนรำชกำรหรือเรื่องส่วนตัว  

หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หมำยถึง งำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก 
หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการแก้ไขกับเรื่อง

ร้อง ทุกข์/ร้องเรียนนั้น ๆ ประกอบด้วย งานนิติการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานประกันสุขภาพ และ
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง  

การด าเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไขหรือ
ได้ ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องทุกข์  
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การอุทธรณ์ หมายถึง การไม่เห็นด้วยต่อมติหรือมาตรการใดๆ ที่คณะกรรมการสั่งการ หรือมีปัญหาใน
มติ หรือมาตรการนั้น ๆ และต้องการให้มีการทบทวน  

บัตรสนเท่ห์ หมายถึง เฉพาะจดหมายฟ้องหรือกล่าวโทษผู้อ่ืนที่ระบุหลักฐานกรณีสิ่งแวดล้อมปรากฏ
ชัด แจ้ง ชี้ตัวบุคคลแน่นอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่ามีเหตุผลหรือพฤติการณ์เชื่อมโยงพอที่จะ
เชื่อในเบื้องต้นได้หรือไม่เพียงใดว่าข้อกล่าวหาควรจะเป็นเช่นนั้น  

กำรบริหำร หมำยถึง กำรที่ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโดยเปิดเผย โปร่งใสและเป็น 
ธรรม โดยพิจำรณำถึงประโยชน์และผลเสียทำงสังคม ภำระต่อประชำชน คุณภำพ วัตถุประสงค์ที่ด ำเนินกำร
และ ประโยชน์ระยะยำวของรำชกำรที่ได้รับประโยชน์ประกอบกัน  

กำรบริหำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข หมำยถึง กำรให้บริกำรรักษำพยำบำลหรือกำรด ำเนินกำร
ทำง กำรแพทย์หรือสำธำรณสุขของหน่วยบริกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข แล้วเกิดเหตุอัน
ไม่พึง ประสงค์ มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นกับผู้รับบริกำร และผู้รับบริกำรหรือญำติมีควำมสงสัยในกำรให้บริกำร
ดังกล่ำว หรือเรียกร้องให้เจ้ำหน้ำที่หน่วยงบริกำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หรือกระทรวง
สำธำรณสุข รับผิดชอบ  

เรื่องร้องเรียนทำงกำรแพทย์ หมำยถึง หนังสือหรือสิ่งใด ๆ จำกบุคคลหรือองค์กรที่แสดงให้ปรำกฏได้
ว่ำมี กำรให้บริกำรรักษำพยำบำล หรือกำรด ำเนินกำรทำงกำรแพทย์ หรือสำธำรณสุขของหน่วยบริกำรในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข แล้วเกิดเหตุกำรณ์อันไม่พึงประสงค์ มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นกับผู้รับบริกำร 
และผู้รับบริกำร หรือญำติมีควำมสงสัยในกำรให้บริกำรดังกล่ำวหรือเรียกร้องให้เจ้ำหน้ำที่หน่วยบริกำร 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขหรือกระทรวงสำธำรณสุข รับผิดชอบ  

ควำมขัดแย้ง หมำยถึง ประเด็นปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรอันเกิดจำกกำรให้
หรือ รับบริกำรสำธำรณสุข น ำไปสู่ควำมไม่พึงพอใจ กำรร้องเรียนหรือฟ้องร้อง อำจเป็นควำมขัดแย้งที่แฝงอยู่
ก ำลัง เกิดขึ้น มีกำรแสดงออกชัดเจน หรือเป็นกรณีพิพำทแล้วในระบบกำรแพทย์ กำรเจรจำไกล่เกลี่ย หมำยถึง 
กระบวนกำรไกล่เกลี่ยด้วยกำรสื่อสำรสนทนำระหว่ำงคู่กรณี หรือผู้แทน ตั้งแต่เริ่มมีควำมขัดแย้ง เพ่ือหำทำง
ออกของปัญหำและข้อตกลงที่พึงพอใจโดยเร็วร่วมกัน และเพ่ือมิให้ควำมขัดแย้งยังบำนปลำย 
 กำรเจรจำไกล่เกลี่ยคนกลำง หมำยถึง กำรเจรจำไกล่เกลี่ยด้วยควำมช่วยเหลือของบุคคลที่สำมที่เป็น
กลำง ท ำหน้ำที่ช่วยให้เกิดกระบวนกำรกลุ่มปรึกษำหำรือร่วมกันด้วยบรรยำกำศและสัมพันธภำพที่ดีต่อกัน 
คู่กรณีเกิด ข้อตกลงที่พึงพอใจร่วมกันโดยคนกลำงไมไ่ด้มีหน้ำที่ตัดสินใจแทนคู่กรณี  

ผู้ไกล่เกลี่ย หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยควำมขัดแย้งในระบบกำรแพทย์ 
หรือผู้ ได้รับมอบหมำย หรืออำจเป็นบุคคลภำยนอกที่คู่กรณียอมรับร่วมไกล่เกลี่ยด้วยก็ได้ 
 กำรชุมนุมร้องเรียน หมำยถึง กำรรวมตัวกันของกลุ่มคนเพ่ือแสดงออกทำงควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง ๆ 
เช่น กำรด ำเนินชีวิต สิ่งแวดล้อม สุขอนำมัย ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสภำพปัญหำที่กลุ่มได้รับผลกระทบ เป็น
กำรรวมตัวที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหำควำมเดือดร้อนของกลุ่มคนและ/หรือได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหนำ้ที่สำธำรณสุข  

๒.๔ ประเภทเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  
๒.๔.๑ กำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข  
นิยำม กำรให้บริกำรรักษำพยำบำลหรือกำรด ำเนินกำรทำงกำรแพทย์หรือสำธำรณสุขของหน่วยบริกำร

ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขแล้วเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นกับ
ผู้รับบริกำร และผู้รับบริกำรหรือญำติมีควำมสงสัยในกำรให้บริกำรดังกล่ำว หรือร้องเรียกให้เจ้ำหน้ำที่หน่วย
บริกำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หรือกระทรวงสำธำรณสุขรับผิดชอบ  
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ตัวอย่ำง ๑) กำรวินิจฉัยโรคผิดพลำด  
๒) กำรรักษำผิดพลำด ฯลฯ  

๒.๔.๒ คุณภำพกำรให้บริกำร  
 นิยำม กำรที่ผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่เกิดขึ้นกับหน่วยงำน
บริกำรของกระทรวงสำธำรณสุข  

ตัวอย่ำง ๑) กำรตรวจนำน  
๒) แพทย์/พยำบำลเจ้ำหนำ้ที่สำธำรณสุขท ำงำนล่ำช้ำ 
๓) แพทย์ปฏิเสธกำรรักษำ 
๔) กิริยำไม่เหมำะสม/วำจำไม่สุภำพ  
๕) ไม่เต็มใจให้บริกำร  
๖) ระบบส่งต่อผู้ป่วย  
๗) อ่ืน ๆ  

๒.๔.๓ กำรบริหำรจัดกำร  
 นิยำม กำรที่ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโดยเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม โดย
พิจำรณำถึงประโยชน์และผลเสียทำงสังคม ภำระต่อประชำชน คุณภำพ วัตถุประสงค์ที่จะด ำเนินกำรและ
ประโยชน์ระยะยำว ของรำชกำรที่จะได้รับประกอบกัน  

ตัวอย่ำง ๑) กำรบริหำรทั่วไป และงบประมำณ ร้องเรียนโดยผู้กล่ำวหำผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนมีพฤติกรรมส่อไปในทำงไม่สุจริตหลำยประกำร 
   ๒) กำรบริหำรพัสดุ ร้องเรียนโดยกล่ำวหำว่ำผู้ เกี่ยวข้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมี
พฤติกรรมส่อไปในท ำงไม่โปร่งใสหลำยประกำร 

๓) กำรบริหำรงำนบุคคล ร้องเรียนโดยกล่ำวหำว่ำผู้บริหำร และผู้ เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรแต่งตั้ง กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบและกำรแต่งตั้งโยกย้ำย ไม่
ชอบธรรม ฯลฯ  

๒.๔.๔ วินัยข้ำรำชกำร  
 นิยำม กฎ ระเบียบต่ำง ๆ ที่วำงหลักเกณฑ์เพ่ือเป็นกรอบควบคุมให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ และ
ก ำหนดแบบแผนควำมประพฤติของข้ำรำชกำร เพ่ือให้ข้ำรำชกำรประพฤติปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย โดยก ำหนดให้ข้ำรำชกำรวำงตัวให้เหมำะสมตำม พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๑  

ตัวอย่ำง กำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมบทบัญญัติว่ำด้วยวินัยข้ำรำชกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
๒.๔.๕ กำรทุจริต  
นิยำม ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในต ำแหน่งหรือหน้ำที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติ

อย่ำงใดในพฤติกำรณ์ที่อำจท ำให้ผู้ อ่ืนเชื่อว่ำมีต ำแหน่งหรือหน้ำที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต ำแหน่งหน้ำที่นั้นหรือใช้
อ ำนำจในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น  

ตัวอย่ำง ๑) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเก่ียวกับครุภัณฑ์ พัสดุ กำรก่อสร้ำง 
   ๒) กำรบริหำรงำนของหน่วยงำนที่ส่อไปในทำงไม่สุจริต  

๓) อ่ืน ๆ  
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๒.๔.๖ ค่ำตอบแทน  
นิยำม กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหนำ้ที่ มีเจตนำรมณ์เพ่ือกำรจ่ำยเงิน 

ค่ำตอบแทนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในหน่วยบริกำรในช่วงนอกเวลำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำน
นอก หน่วยบริกำร หรือต่ำงหน่วยบริกำรทั้งในเวลำรำชกำรและนอกเวลำรำชกำร  

ตัวอย่ำง ๑) กำรเบิกเงิน พตส.  
๒) ค่ำตอบแทนไม่ท ำเวชปฏิบัติ  
๓) ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  
๔) ค่ำตอบแทน อ.ส.ม  
๕) อ่ืน ๆ  

๒.๔.๗ ขัดแย้งกับเจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำนของรัฐ  
นิยำม กำรที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหำยของหน่วยงำน ร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนเกี่ยวกับกำร 

กระท ำกำรใดๆ ที่มีผลก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดต่อผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง 
สำธำรณสุข  
  ตัวอย่ำง ๑) ให้รับผิดชอบใช้ในควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรกระท ำละเมิดของเจ้ำหน้ำที่หรือ
หน่วยงำน 

 ๒) เจ้ำหนำ้ที่ยืมเงินประชำชนแล้วไม่คืน  
๒.๔.๘ สวัสดิกำรของรัฐ  
นิยำม เป็นระบบทำงสังคมท่ีรัฐให้หลักประกันแก่ประชำชนอยำ่งเทำ่เทียมกันในด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 

ทีจ่ ำเป็นเพื่อสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน  
ตัวอย่ำง ๑) หลักประกันสุขภำพ ทุกคนมีสิทธิได้รับบริกำรป้องกันและรักษำโรค  

๒) กองทุนประกันสังคม 
   ๓) กองทุนข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
   ๔) อ่ืน ๆ 
 ๒.๔.๙ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น  
  นิยำม กำรที่ผู้ร้องเรียนแสดงออกทำงควำมคิดเห็นหรือกำรเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข  

ตัวอย่ำง ๑) กำรปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข  
๒) กำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสิ่งแวดล้อม  
๓) กำรเพิ่มบุคลำกร  
๔) กำรเพิ่มอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์  
๕) อ่ืน ๆ  

๒.๔.๑๐ กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสำธำรณสุข  
นิยำม กำรปกป้องดูแลผู้บริโภค ให้ได้รับควำมปลอดภัย เป็นธรรมจำกผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 

ผลิตภัณฑ์ด้ำนสุขภำพ สิ่งแวดล้อม บริกำรทำงกำรแพทย์ และกำรสำธำรณสุข  
ตัวอย่ำง ๑) กำรให้บริกำรที่ไม่ได้มำตรฐำน  

๒) ตลำดสด ร้ำนคำ้/แผงลอย ไม่สะอำด  
๓) สิ่งแวดล้อมท่ัวไป เช่น ขยะ/สิ่งปฏิกูล น้ ำเสีย กลิ่นเหม็น เหตุร ำคำญ  
๔) สถำนบริกำร หรือสถำนประกอบกำรที่ไม่ได้รับอนุญำต  
๕) อ่ืน ๆ 
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 ๒.๔.๑๑ กำรคุ้มครองตำมกฎหมำยควบคุมกำรบริโภคยำสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
นิยำม กำรดูแลสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่มิให้ได้รับควันบุหรี่จำกผู้สูบบุหรี่ ด้วยกำรก ำหนดในมีกำร 

คุ้มครองสถำนที่ตำมที่รัฐมนตรีประกำศให้เป็นสถำนที่ห้ำมสูบบุหรี่ และก ำหนดให้เจ้ำของผู้ดูแลสถำนที่แสดง
ป้ำย “หำ้มสูบบุหรี่” และไม่อนุญำตให้สูบบุหรี่ในสถำนที่ดังกล่ำว  

ตัวอย่ำง ๑) กำรคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตำม พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่พ.ศ. 
๒๕๓๕ ด้วยกำรตรวจสอบสถำนที่ที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นสถำนที่คุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ด้วยกำร
แสดงป้ำย “ห้ำมสูบบุหรี่” ไว้บริกำรทำงเขำ้-ออกสถำนที่ดังกล่ำว ไม่จัดอุปกรณ์สนับสนุนในกำรสูบบุหรี่ เช่น ที่
เขี่ยบุหรี่ และไม่อนุญำตให้ผู้ใดสูบบุหรี่ในสถำนที่ดังกล่ำว  

๒) กำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ เป็นกำรควบคุมกำรขำย พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ 
ยำสูบพ.ศ. ๒๕๓๕ โดยตรวจแนะน ำตรวจสอบ ผู้ขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบ มิให้ขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบแก่บุคคลที่มีอำยุ
ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ และขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
   ๓) กำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตำม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ เพ่ือเป็นกำรตรวจแนะน ำด ำเนินคดีตำมกฎหมำยดังกล่ำว  

๒.๔.๑๒ ขอควำมอนุเครำะห์  
นิยำม กำรขอควำมอนุเครำะห์และกำรขอควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำง ๆ นอกเหนือจำกสิทธิที่พึงได้รับ 

ตัวอย่ำง ๑) ค่ำรักษำพยำบำล  
๒) กำรขอขึ้นทะเบียนกำรล้ำงไต  
๓) กำรส่งเครำะห์ผู้พิกำร  
๔) อ่ืน ๆ  

๒.๕ หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๒.๕.๑ ใช้ถ้อยค ำหรือข้อควำมสุภำพ ประกอบด้วย  

๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ชัดเจน 
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียน  
๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ปรำกฏอย่ ำงชัดเจนว่ำได้รับควำม 

เดือดร้อนหรือเสียหำย ต้องกำรให้แก้ไขด ำเนินกำรอย่ำงไร หรือชี้ช่องทำงแจ้งแบะแส เกี่ยวกับกำรทุจริตของ
เจ้ำหนำ้ที่/หน่วยงำน ชัดเจนเพียงพอที่สำมำรถด ำเนินกำรสืบสวน/สอบสวนได้  

๔) ระบุ พยำนเอกสำร พยำนวัตถุและพยำนบุคคล (ถ้ ำมี)  
๒.๕.๒ ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีมีมูลเหตุมิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำงขำ่วที่เสียหำยต่อบุคคลอ่ืน 

หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
๒.๕.๓ เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้ทำงรำชกำรช่วยเหลือหรือช่วยขจัดควำมเดือดร้อน 
๒.๕.๔ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำย อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติ 

หนำ้ที่ตำ่ง ๆ ของเจ้ำหนำ้ที่หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก 
๒.๕.๕ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สำมำรถห ำข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน  

กำรด ำเนินกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับเป็นข้อมูลและเก็บเป็นฐำนข้อมูล  
๒.๕.๖ ไม่เป็นค ำร้องเรียนที่เข้ำลักษณะดังต่อไปนี้  

๑) ค ำร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐำนพยำนแวดล้อมชัดเจน และ  
เพียงพอที่จะท ำกำรสืบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๑ จึงจะรับได้ 
พิจำรณำเป็นกำรเฉพำะเรื่อง  

๒) ค ำร้องเรียนที่เข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องท่ีศำลได้มีค ำพิพำกษำหรอื 
ค ำสั่งที่สุดแล้ว  
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๓) เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอ ำนำจหนำ้ที่ของหน่วยงำนที่มีหน้ำทีร่ับผิดชอบโดยตรงหรือองค์กร 
อิสระ ที่กฎหมำยก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ เว้นแต่ค ำร้องจะระบุว่ำหน่วยงำนดังกล่ำวไม่ด ำเนินกำรหรือ
ด ำเนินกำรแล้วยังไม่มีผลควำมคืบหน้ำ ทั้งนี้ ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำ 

๔) ค ำร้องเรียนที่เกิดจำกกำรโต้แย้งสิทธิระหว่ำงบุคลต่อบุคคลด้วยกัน นอกเหนือจำกหลัก 
เกณฑ์ดังกลำ่วขำ้งต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำว่ำจะรับไว้พิจำรณำหรือไม่เป็นเรื่องเฉพำะกรณ ี

๒.๖. หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์ และการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ กรณีของข้าราชการ 
พลเรือนสามัญ  

๒.๖.๑ กรณีคับข้องใจที่จะร้องทุกข์ได้ ควำมคับข้องใจอันเป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรนั้น 
ต้องมีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังนี้  

๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติโดยไม่มีอ ำนำจหรือนอกเหนือ 
อ ำนำจหน้ำที่หรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย หรือไม่ถูกต้องตำมรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีกำรอันเป็นสำระส ำคัญที่
ก ำหนดไว้ ส ำหรับกำรนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็น
กำรสร้ำงขั้นตอนโดยไม่จ ำเป็นหรือสร้ำงภำระให้เกิดข้ึนเกินสมควร หรือเป็นกำรใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 

 ๒) ไม่มอบหมำยให้ปฏิบัติ  
๓) ประวิงเวลำ หรือหน่วงเหนี่ยวกำรด ำเนินกำรบำงอย่ำงอันเป็นเหตุให้เสียสิทธิ หรือไม่ได้รับ 

สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลำอันสมควร  
๔) ไม่เป็นไปตำมหรือขัดกับระบบคุณธรรมตำมมำตรำ ๔๒ พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำร 

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
๒.๖.๒ ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำและวินิจฉัยร้องทุกข์ เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง 

กัน เมื่อมีปัญหำเกิดขึ้นควรจะได้ปรึกษำหำรือ ท ำควำมเข้ำใจกัน โดยผู้บังคับบัญชำต้องให้โอกำสและรับฟัง 
หรือสอบถำมเกี่ยวกับปัญหำดังกล่ำวเพ่ือเป็นทำงแห่งกำรท ำควำมเข้ำใจและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในชั้นต้น แต่
ถ้ำผู้มีควำมคับข้องใจไม่ประสงค์จะปรึกษำหำรือ หรือปรึกษำหำรือแล้วไม่ได้รับค ำชี้แจง หรือได้รับค ำชี้แจงแล้ว
ไม่เป็นที่พอใจก็ให้ร้องทุกข์ตำม กฎ ก.พ.ค. ได้ดังนี้  

๑) เหตุเกิดจำกผูบ้ังคับบัญชำ ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไปตำมมล ำดับ คือ 
    (๑) กรณีท่ีเหตุแห่งกำรร้องทุกข์เกิดจำกผู้บังคับบัญชำในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 

ต่ ำกว่ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เช่น สำธำรณสุขอ ำเภอ นำยอ ำเภอ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล นำยแพทย์สำธำรณสุข
จังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์  

   (๒) กรณีท่ีเหตุแห่งกำรร้องทุกข์เกิดจำกผู้บังคับบัญชำในรำชกำรส่วนกลำงที่ต่ ำกว่ำอธิบดี 
เช่น ผู้อ ำนวยกำรกอง หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ให้ร้องทุกข์ต่ออธิบดี และให้อธิบดีเป็นผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้อง 
ทุกข์ ส ำหรับกรณีส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ถำ้เหตุเกิดจำกผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยในสังกัดสถำบัน 
พระบรมรำชชนก และ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหรือหน่วยงำนส่วนกลำง จะต้องร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวง 
สำธำรณสุข(ในฐำนะอธิบดี) และปลัดประทรวงสำธำรณสุขเป็นผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์  

   (๓) กรณีท่ีเหตุแห่งกำรร้องทุกข์เกิดจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรืออธิบดี ให้ร้องทุกข์ต่อ  
ปลัดกระทรวงซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำของผู้ร้องทุกข์ และให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์ อนึ่ง 
กรณีท่ี ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีค ำสั่งย้ำยหรือเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร ตั้งแต่ระดับช ำนำญ 
กำรพิเศษลงมำ ซึ่งเป็นอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมมำตรำ ๕๗(๑๑) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำร 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณี ร้องทุกข์เรื่องดังกล่ำวให้ร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  

๒) เหตุเกิดจำกปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด หรือนำยกรัฐมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. 
ดังนั้น ถำ้เหตุร้องทุกข์เกิดจำกปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ต้องร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. อนึ่ง ค ำสั่งต่ำง ๆ ของ 
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น บรรจุแต่งตั้ง เลื่อน ย้ำย โอน นั้น ถำ้ท ำ
ให้ข้ำรำชกำร เกิดควำมคับข้องใจแล้ว ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ทุกกรณี ส ำหรับกรณีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดซึ่งได้รับ
มอบอ ำนำจจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ให้บรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนต ำแหน่ง ข้ำรำชกำรในรำชกำร
บริหำรส่วนภูมิภำค แม้ว่ำจะออกเป็นค ำสั่งจังหวัด กรณีนี้ต้องถือว่ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ด ำเนินกำรในฐำนะ
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตำมที่ได้รับมอบอ ำนำจ กรณีนี้ต้องให้ทุกข์ต่อ ก.พ.ค.  

๒.๖.๓ วิธีกำรร้องทุกข์ กำรร้องทุกข์ให้ร้องทุกข์ได้ส ำหรับตนเองเท่ำนั้น รับร้องทุกข์แทนผู้อื่น 
ไม่ได้ และต้องท ำค ำร้องทุกข์ เป็นหนังสือยื่นต่อผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันทรำบหรือ
ถือว่ำทรำบเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ โดยค ำร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยค ำสุภำพและอย่ำงน้อยต้องมีสำระส ำคัญ คือ  

๑) ชื่อ ต ำแหน่ง สังกัด และที่อยู่ส ำหรับติดต่อเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์  
๒) กำรปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์  
๓) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมำยที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่ำเป็นปัญหำของเรื่องร้องทุกข์  
๔) ค ำขอของผู้ร้องทุกข์  
๕) ลำยมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ได้รับมอบหมำยให้ร้องทุกข์แทนกรณีท่ีมีเหตุ 

จ ำเป็น  
๒.๖.๔ กำรมอบหมำยให้ผู้อ่ืนร้องทุกข์แทน ผู้มีสิทธิ์ร้องทุกข์จะมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนร้อง 

ทุกข์แทนตนได้แต่เฉพำะกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นเทำ่นั้น คือ  
๑) เจ็บป่วยจนไม่สำมำรถร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง  
๒) อยู่ในต่ำงประเทศและคำดหมำยได้ว่ำไม่อ ำจร้องทุกข์ได้ทันภำยในระยะเวลำที ่

ก ำหนด  
     3) มีเหตุจ ำเป็นอยำ่งอ่ืนที่ผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องท ำเป็น 

หนังสือลงลำยมือชื่อผู้มีสิทธิร้องทุกข์ พร้อมทั้งหลักฐำนที่แสดงเหตุจ ำเป็น ถ้ ำไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้ ให้
พิมพ์ลำยนิ้วมือโดยมีพยำนลงลำยมือชื่อรับรองอย่ำงน้อยสองคน  

๒.๖.๕ หลักฐำนประกอบหนังสือร้องทุกข์  
๑) กำรยื่นค ำร้องทุกข์ ให้แนบหลักฐำนที่เกี่ยวข้องพร้อมค ำร้องทุกข์ด้วย กรณีท่ีไม่ 

อำจแนบพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องได้ เพรำะพยำนหลักฐำนอยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนทำงปกครอง 
เจ้ำหนำ้ที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น หรือเพรำะเหตุอื่นใด ให้ระบุเหตุที่ไม่อำจแนบพยำนหลักฐำนไว้ด้วย  

๒) ให้ผู้ร้องทุกข์ท ำส ำเนำค ำร้องทุกข์และหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ร้องทุกข์ 
รับรองส ำเนำถูกต้อง ๑ ชุด แนบพร้อมค ำร้องทุกข์ด้วย กรณีที่มีเหตุจ ำเป็นต้องมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนร้องทุกข์
แทน กรณีแต่งตั้งทนำยควำมหรือบุคคลอ่ืนด ำเนินกำรในขั้นตอนใด ๆ ในกระบวนกำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้อง
ทุกข์ ให้แนบหลักฐำน กำรมอบหมำยหรือหลักฐำนแต่งตั้งไปด้วย  

3) ถ้ำผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงด้วยวำจำในชั้นพิจำรณำของผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้อง 
ทุกข์ให้แสดงควำมประสงค์ไว้ในค ำร้องทุกข์ด้วย หรือจะท ำเป็นหนังสือต่ำงหำกก็ได้แต่ต้องยื่นหนังสือก่อนที่ผู้มี
อ ำนำจวินิจฉัยเริ่มพิจำรณำ 

๒.๖.๖ ขั้นตอนและกระบวนกำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชำ  
๑) เมื่อผู้บังคับบัญชำที่มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์ ได้รับค ำร้องทุกข์แล้วจะมีหนังสือ 

แจ้งพร้อมทั้งส่งส ำเนำค ำร้องทุกข์ไปให้ผู้บังคับบัญชำที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ทรำบ โดยให้ผู้บังคับบัญชำนั้น
ส่งเอกสำรหลักฐำนที่เก่ียวข้องและค ำชี้แจงไปให้ผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์ประกอบกำรพิจำรณำ ภำยใน ๗ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ ส ำหรับกรณีที่ยื่นค ำร้องทุกข์ผ่ำนผู้บังคับบัญชำที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ก็ให้
ปฏิบัติในท ำนองเดียวกัน  
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๒) ให้ผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจำรณำเรื่องรำวกำรปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้อง 
ทุกข์ของผู้บังคับบัญชำที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ ในกรณีจ ำเป็นและสมควรอำจจะขอเอกสำรและหลักฐำนที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม รวมทั้งค ำชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำได้ รวมทั้งอำจจะให้ผู้ร้องทุกข์มำแถลง
ด้วยวำจ ำหรือไม่ก็ได้  

     3) ให้ผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภำยใน 
60 วัน นับแต่วันที่ได้รับค ำร้องทุกข์ และอำจขยำยเวลำได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน  

4) กำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์นั้น อำจจะไม่รับเรื่องร้องทุกข์ หรือมีค ำวินิจฉัยให้ 
แก้ไขหรือยกเลิก ค ำสั่ง และให้เยียวยำควำมเสียหำย ให้ผู้ร้องทุกข์ หรือให้ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่ง
ควำมยุติธรรม และเมื่อผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้พิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประกำรใดแล้วให้
ผู้บังคับบัญชำที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค ำวินิจฉัยนั้นในโอกำสแรกที่ท ำได้ และเมื่อได้
ด ำเนินกำรตำมค ำวินิจฉัยดังกล่ำวแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทรำบเป็นหนังสือโดยเร็ว ค ำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
ของผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์นั้นให้เป็นที่สุด 

๒.๗ สิทธิของผู้ร้องทุกข์  
๑) ผู้ร้องทุกข์อำจถอนค ำร้องทุกข์ที่ยื่นไว้แล้วในเวลำใด ๆ ก่อนที่ผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์จะมีค ำ

วินิจฉัยเสร็จเด็ดขำดในเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้  
๒) ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้ำนผู้ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ และคัดค้ำนผู้บังคับบัญชำ

ที่มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์ กรณีท่ีมีเหตุตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ก.พ.ค.  
๓) กรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกับค ำวินิจฉัยร้องทุกข์ มีสิทธิฟ้องคดีต่อศำลปกครองชั้นต้น ภำยใน ๙๐ 

วัน นับแต่วันที่รับทรำบ หรือถือว่ำทรำบค ำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชำที่มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์หรือ
คณะกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์  
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 บทที่ ๓ 
 ขั้นตอนกำรปฏิบัติ 

๓.๑ กระบวนงานเรื่องราวร้องทุกข์  
๑) ผังกระบวนงำนเรื่องรำวร้องทุกข์  
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2) ขั้นตอนกำรปฏิบัติกำร ให้เจ้ำหนำ้ที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้มำ 
ติดต่อในช่องทำงต่ำงๆ รวมถึงกำรได้รับกำรประสำนงำนจำกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในจังหวัด และหน่วยงำน นอกจังหวัด โดยด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
จดักำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ซึ่งจ ำแนกข้ันตอนต่ำงๆ ดังนี้  

(๑) กำรเสนอเรื่องร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์จะหมำยรวมถึง ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ร้อง 
ทุกข์แทนและผู้จัดกำรแทนผู้ร้องทุกข์ ถ้ำผู้ร้องไม่สำมำรถมำยื่นเรื่องด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนแทนได้ 
คือบุพกำรี สำมี/ภรรยำ ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในกรณีที่ยื่นค ำร้องทุกข์แทนนี้ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำร้องทุกข์ เห็นว่ำมี
ควำมจ ำเป็นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของบุคคลภำยนอกที่อำจจะเสียหำยเพรำะกำรร้องทุกข์ จะขอให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหรือผู้จัดกำรแทนแสดงบัตรประชำชนหรือเอกสำรส ำคัญหรือเอกสำรส ำคัญประจ ำตัวอย่ำงอ่ืนแทนก็ได้ 

(2) กำรรับค ำร้องทุกข์ เมื่อได้รับค ำร้องทุกข์จำกช่องทำงตำ่งๆ ที่ผ่ำนกำรลง 
ทะเบียนสำรบรรณ หรือจำกกำรรับเรื่องจำกผู้ร้อง ให้บันทึกข้อเท็จจริงเบื้องต้นลงในแบบสอบข้อเท็จจริงและ
ทะเบียนรับค ำร้อง จัดท ำแฟ้ม ส ำนวนเรื่องร้องทุกข์ และเสนอต่อผู้บังคับบัญชำเพ่ือทรำบและพิจำรณำกำร
มอบหมำยให้ด ำเนินกำร 

(3) กำรตรวจสอบค ำร้องทุกข์ เจ้ำหนำ้ที่ที่ได้รับมอบหมำยตรวจสอบว่ำเป็นเรื่องร้อง 
ทุกข์หรือไม่ มีหลักฐำนตรวจสอบได้หรือไม่ หำกไม่น่ำเชื่อถือให้ยุติเรื่อง หรือควรส่งต่อหน่วยงำนใดที่เกี่ยวข้อง
และแจ้งเพื่อผู้ร้องทรำบ หำกตรวจสอบแล้วมีควำมนำ่เชื่อถือ มีหลักฐำนให้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนกำรจัดกำร 
ร้องทุกข์ต่อไป พร้อมทั้งตรวจสอบอ ำนำจหนำ้ที่ และข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
(๔) กำรพิจำรณำและด ำเนินกำรประสำนเพ่ือบรรเทำทุกข์ โดยกำรแสวงหำข้อเท็จจริง จำกกำรหำ
พยำนหลักฐำน ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรออกพ้ืนที่เพ่ือแสวงข้อเท็จจริง แล้วรวบรวมข้อเท็จจริง
เพ่ือพิจำรณำว่ำจะด ำเนินกำรต่อไปได้หรือไม่ หำกด ำเนินกำรต่อไปได้ให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชำเพ่ือด ำเนินกำร
ให้ควำมช่วยเหลือและด ำเนินกำรประสำนให้ควำมช่วยเหลือ 

(๕) ด ำเนินกำรติดตำมผลเพ่ือบรรเทำทุกข์ หลังจำกที่ได้ประสำนงำนกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแล้วให้ด ำเนินกำรติดตำมกำรขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แล้วรับเรื่องที่หน่วยงำนได้
ด ำเนินกำรตอบกลับมำวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนว่ำตรงตำมควำมประสงค์ของผู้ร้องหรือตำมข้อสั่งกำรจำก
ผู้บังคับบัญชำหรือไม่ หำกครบถ้วนแล้วให้รำยงำนผลตำมแบบบันทึกกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและขอยุติ
เรื่อง 

(๖) แจ้งผลผู้ร้องและยุติเรื่อง แจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือแก้ผู้ร้อง กรณี
ผู้ร้องพอใจให้ยุติเรื่อง หำกไม่พอใจและต้องกำรควำมช่วยเหลือเพ่ิมเติมให้วิเครำะห์ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเพ่ือ
ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ ตำมควำมประสงค์ที่แท้จริงต่อไป  

๓) แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน ตำม ภำคผนวก  
๔) ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน  

(๑) ทำงจดหมำย : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก 165 หมู่ที่ 7  ต ำบลไม้งำม 
อ. เมือง จ.ตำก  63000    

(๒) ทำงโทรศัพท์ : 2.1 นำยทรงพล   วันค ำ  นิติกรช ำนำญกำร   
โทร 090 – 0519050   

(๓) ทำงโทสำร : โทรสำร 0 5551 8109 
(๔) ทำง Internet : http://www.tako.moph.go.th/takmoph2016 

  (๕) มำยื่นได้ตนเองที่ : งำนนิติกำร ชั้น 3 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก 
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๓.๒ กระบวนงานการด าเนินการทางวินัย  
๑) ผังกระบวนงานการด าเนินการทางวินัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ขั้นตอนการปฏิบัติการ  
ข้อ ๑ เมื่อมีกำรกล่ำวหำหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัย 

ผู้บังคับบัญชำของผู้นั้นมีหน้ำที่ต้องรำยงำนตำมล ำดับชั้นให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ 
ทรำบ โดยเร็ว โดยท ำเป็นหนังสือ ซึ่งอย่ำน้อยต้องมีส ำระส ำคัญ ดังต่อไปนี้  

(๑) ชื่อผู้กล่ำวหำ (ถ้ำมี)  
(๒) ชื่อและต ำแหน่งของผู้ถูกกล่ำวหำ 
(๓) ข้อเท็จจริงหรือพฤติกำณ์แห่งกำรกระท ำทีก่ล่ำวหำหรือเป็นที่สงสัยว่ำกระท ำผิดวินัย  
(๔) พยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องเท่ำที่มี ด ำเนินกำร/สั่ง สืบสวน มำตรำ ๙๑ วรรค ๑ พิจำรณำในเบื้อต้น 

มำตรำ ๙๑ วรรค ๑ มีกำรกล่ำวหำ/สงสัย ว่ำข้ำรำชกำรกระท ำผิดวินัย ผู้บังคับบัญชำ ผู้บังคับบัญชำผู้สั่งบรรจุ 
มำตรำ ๕๗ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง - สืบเอง - มอบหมำยให้ เจ้ำหน้ำที่สืบ - ตั้งคณะกรรมกำรสืบสวน 
ผู้บังคับบัญชำผู้สั่งบรรจุ มำตรำ ๕๗ พิจำรณำเห็นว่ำ กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำ กระท ำผิดวินัย มำตรำ ๙๑ 
วรรค ๑ กรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย มีพยำนหลักฐำนเบื้องต้นมำตรำ ๙๑ วรรค ๒ ยุติเรื่อง มูล
ร้ำยแรง มูลร้ำยแรง ตั้งคณะกรรมกำรสอบร้ำยแรง (ด ำเนินกำรตำม กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  
พ.ศ. ๒๕๕๖) ตั้งคณะกรรมกำรสอบไม่ร้ำยแรง (ด ำเนินกำรตำม กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ. 
 

มีกำรกลำ่วหำ/สงสัย ว่ำข้ำรำชกำรกระท ำผิดวินัย 

ผู้บังคับบัญชำ ผู้บังคับบัญชำผูส้ั่งบรรจุ มำตรำ 57 

ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

ด ำเนินกำร/สั่ง สบืสวน 

มำตรำ 91 วรรค 1 
พิจำรณำในเบื้องต้น 

มำตรำ 91 วรรค 1 

ผู้บังคับบัญชำผูส้ั่งบรรจุ มำตรำ 57 พิจำรณำเห็นว่ำ 
 

- สืบเอง 

- มอบหมายให้เจ้าหนา้ที่สืบ 

- ตั้งคณะกรรมการสืบสวน 

กรณไีม่มมีูลที่ควรกล่ำวหำว่ำ 
กระท ำผดิวินัย มำตรำ 91 วรรค 1 
 

กรณีมมีูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย 

มีพยำนหลักฐำนเบื้องต้นมำตรำ 91 วรรค 2 
  ยุติเรื่อง 

มูลร้ำยแรง มูลร้ำยแรง 
 

ตั้งคณะกรรมกำรสอบไม่ร้ำยแรง 
(ด ำเนินกำรตำม กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ. 2556) 

ตั้งคณะกรรมกำรสอบร้ำยแรง 
(ด ำเนินกำรตำม กฎ ก.พ. ว่ำด้วย
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ. 
2556) 

ผู้บังคับบัญชำ มำตรำ 57 

ด ำเนินกำร/สั่งให้แจ้งข้อกล่ำวหำ/สรุป 

พยำนหลักฐำนฯให้ทรำบ รับฟังค ำช้ีแจง 

ตำมมำตรำ 92 (แจ้งเอง/มอบ
เจ้ำหน้ำท่ี/มอบคณะกรรมกำรสืบฯ) 

พิจำรณำ/ลงโทษ 
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๒๕๕๖) พิจำรณำ/ลงโทษ ผู้บังคับบัญชำ มำตรำ ๕๗ ด ำเนินกำร/สั่งให้แจ้งข้อกล่ำวหำ/สรุป พยำนหลักฐำนฯ
ให้ทรำบ รับฟังค ำชี้แจง ตำมมำตรำ ๙๒ (แจ้งเอง/มอบ เจ้ำหน้ำที่/มอบคณะกรรมกำรสืบฯ) 14  

ข้อ ๒ กำรกล่ำวหำที่จะด ำเนินกำรตำมกฎ ก.พ. นี้ ถ้ ำเป็นกำรกล่ำวหำเป็นหนังสือให้มีรำยละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบุชื่อของผู้กล่ำวหำ และลงลำยมือชื่อผู้กล่ำวหำ 
(๒) ระบุชื่อหรือต ำแหน่งของผู้ถูกกล่ำวหำ หรือข้อเท็จจริงที่เพียงพอให้ทรำบว่ำเป็นกำรกล่ำวหำ 

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใด  
(๓) ระบุข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์แห่งกำรกระท ำที่มีกำรกล่ำวหำเพียงพอที่จะเข้ำใจได้ หรือแสดง

พยำนหลักฐำนเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ในกรณีที่ เป็นกำรกล่ ำวหำด้วยวำจำ ให้ผู้บังคับบัญชำผู้
ได้รับฟังกำกล่ำวห ำจัดให้มีกำรท ำบันทึกค ำกล่าวห าที่มีรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง และให้ผู้กล่าวหาลงาลาลมือช่ือไว้เป็น
หลักฐาน 

ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ด าเนินการทางวินัยโดยไม่ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่พิจารณาเห็นว่ากรณีมี
มูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท ำผิดวินัยอย่ างไม่ร้ายแรง ในกรณีที่ไม่ส่ามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา
ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ขยายเวลาได้ตามความจ าเป็น โดยแสดงเหตุผล
ความจ าเป็นไว้ด้วย  

ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ด าเนินการทางวินัยโดยตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวน ต้องด าเนินการสอบสวน รวบรวมข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา แล้ว
เก็บรวบรวมไว้ในส านวนการสอบสวน และท ารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ ต้องให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ประธำนกรรมกำรรับทรำบค ำสั่ง ใน
กรณีท่ีคณะกรรมกำรสอบสวนมีเหตุผลและควำมจ ำเป็นไม่อำจด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำตำม 
วรรคหนึ่ง ให้ประธำนกรรมกำรรำยงำนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเพ่ือขอขยำยเวลำตำมควำม
จ ำเป็น ในกำรนี้ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนจะขยำยเวลำให้ตำมที่เห็นสมควรโดยต้องแสดงเหตุผลไว้ 
ด้วย หรือจะสั่งให้คณะกรรมกำรสอบสวนยุติกำรด ำเนินกำรแล้วพิจำรณำสั่งหรือด ำเนินกำรต่อไปก็ได้  

ข้อ ๕ เมื่อได้วำงแนวทำงกำรสอบสวนและกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนตำมข้อ ๒๗ แล้วให้ 
คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรดังต่อไปนี้  

(๑) รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำย และพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง  
(๒) แจ้งข้อกลำ่วหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ  
(๓) ให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำได้ชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนเพื่อแก้ข้อกล่ำวหำ 
(๔) พิจำรณำท ำควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน  
(๕) ท ำรำยงำนกำรสอบสวนพร้อมควำมเห็นเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน  
๓) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  
    (๑) ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน  

(๑) ทำงจดหมำย : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก 165 หมู่ที่ 7  ต ำบลไม้งำม อ. เมือง  
จ.ตำก  63000  

        (๒) ทำงโทรศัพท์ : นำยทรงพล   วันค ำ  นิติกรช ำนำญกำร  090 – 0519050   
        (3) ทำงโทรสำร : โทรสำร 0 5551 8109 
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                  (๔) ทำง Internet : http://www.tako.moph.go.th/takmoph2016/ 
                  (๕) มำยื่นได้ตนเองที่ : งำนนิติกำร ชั้น 3 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก 

๓.๓ กระบวนงานการรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน งานคุ้มครองผู้บริโภค  
๑) ผังกระบวนงำนกำรด ำเนินกำรรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน งำนคุ้มครองผู้บริโภค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลผูร้้องเรียน 

ทำงโทรศัพท์/มำด้วย 

เอกสำรร้องเรียน 

จำกหน่วยงำนต่ำงๆ/เอกชน 

เจ้ำหน้ำท่ีผูร้ับเรื่องร้องเรียน 

ตรวจสอบข้อมลูเบื้องต้น 

( 2 ช่ัวโมง ) 

ข้อมูลครบถ้วน 

( 2 วัน ) 
ข้อมูลไมค่รบถ้วน 
 

สรุปข้อมลูเสนอผู้บังคับบัญชำ 

( 7 วัน ) 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

- หน่วยงำน 

- เอกชน/บุคคล 
 

 10 วัน 

รวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่ม 
ไม่ต้องตรวจสอบสถำนประกอบกำร 

ไม่ต้องเก็บตัวอย่ำง 
( 5 วัน ) 

รวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่ม 
ต้องตรวจสอบสถำนประกอบกำร 

ไม่ต้องเก็บตัวอย่ำง 
( 7 วัน ) 

รวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่ม 
ต้องตรวจสอบสถำนประกอบกำร 

ต้องเก็บตัวอยำ่ง 
( 7 วัน ) 

 

สรุปข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชำ 
( 10 วัน ) 

กำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

( 7 วัน ) 

กำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

ของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

( 7 วัน ) 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

- หน่วยงำน 

- เอกชน/บุคคล 
 

 26 วัน 

ตรวจสถำนประกอบกำร 

( 10 วัน ) 

สรุปข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชำ 
( 15 วัน ) 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

- หน่วยงำน 

- เอกชน/บุคคล 
 

ตรวจสถำนประกอบกำร 

และเก็บตัวอย่ำง 
( 5 วัน ) 

ส่งตัวอย่ำง 
รอผลกำรวิเครำะห ์

( 35 วัน ) 
*อยู่นอกกำรควบคุมของหน่วยงำน 

สรุปข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชำ 
( 15 วัน ) 

 50 วัน 

 75 วัน 

http://www.tako.moph.go.th/takmoph2016/
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รวบรวมข้อเท็จจริงเพ่ิม ไม่ต้องตรวจสอบสถำนประกอบกำร ไม่ต้องเก็บตัวอย่ำง ( ๕ วัน) รวบรวมข้อเท็จจริง
เพ่ิม ต้องตรวจสอบสถำนประกอบกำร ไม่ต้องเก็บตัวอย่ำง ( ๗ วัน) รวบรวมข้อเท็จจริงเพ่ิม ต้องตรวจสอบ
สถำนประกอบกำร ต้องเก็บตัวอย่ำง ( ๗ วัน) สรุปข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชำ (๑๐ วัน) กำรด ำเนินงำนร่วมกัน
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (๗ วัน) กำรด ำเนินงำนร่วมกัน ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (๗ วัน) แจ้งผู้เกี่ยวข้อง - 
หน่วยงำน - เอกชน/บุคคล ตรวจสถำนประกอบกำร (๑๐ วัน) ตรวจสถำนประกอบกำร และเก็บตัวอย่ำง (๕ 
วัน) ๑๐ วัน (๒ วัน) แจ้งผู้เกี่ยวข้อง - หน่วยงำน - เอกชน/บุคคล ๒๖ วัน สรุปข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชำ (๑๕ 
วัน) แจ้งผู้เกี่ยวข้อง - หน่วยงำน - เอกชน/บุคคล สรุปข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชำ (๑๕ วัน) ส่งตัวอย่ำง รอผล
กำรวิเครำะห์ (๓๕ วัน) อยู่นอกกำรควบคุมของหน่วยงำน ๕๐ วัน ๗๕ วัน  

๒) ขั้นตอนกำรปฏิบัติกำร ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำรในกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่
หน่วยงำน หรือประชำชนแจ้ง เบำะแสในช่องทำงต่ำงๆ รวมถึงกำรได้รับกำรประสำนงำนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด และนอกจังหวัด เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบ ตำม พ.ร.บ. ยำ พ.ศ. ๒๕๑๐ พ.ร.บ. 
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ร.บ. อำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ร.บ. ยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 
๒๕๒๒ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ร.บ. เครื่องส ำอำง พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. สถำนพยำบำล พ.ศ. 
๒๕๔๑ ซึ่งจ ำแนกข้ันตอนต่ำงๆ ดังนี้  

๑) รับเรื่องร้องเรียนจำกหน่วยงำน/ผู้ร้องเรียนมำยื่นด้วยตนเอง ทำงโทรศัพท์ ทำงไปรษณีย์ โดย
ใช้แบบบันทึกรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก 

๒) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นว่ำเป็นกรณีร้องเรียนตำมกฎหมำยใด จัดท ำรำยงำน
ผู้บังคับบัญชำ มอบให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบก ำหนดแนวทำงตรวจสอบข้อร้องเรียน ด ำเนินกำรรวบรวม
ข้อเท็จจริง พยำนหลักฐำน ข้อกฎหมำยที่เก่ียวข้อง กรณีต้องมีกำรตรวจเก็บตัวอย่ำง น ำตัวอย่ำงให้เก็บตัวอย่ำง
น ำส่งหน่วยง ำน ตรวจสอบและรอผล เมื่อได้รำยงำนกำรตรวจสอบน ำเข้ำส ำนวนเพ่ือพิจำรณำตรวจสอบข้อ
ร้องเรียน กำรพิจำรณำ ข้อร้องเรียนในกรณีที่พิจำรณำได้ว่ำไม่มีมูลต ำมที่ร้องเรียนให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำ
ทรำบเพื่อยุติเรื่อง และแจ้งผลกำรตรวจสอบให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กรณีท่ีตรวจสอบแล้วมีพยำนหลักฐำนที
รับฟังได้ว่ำมีมูลในกำรกระท ำผิดตำมกฎหมำย ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่รับเรื่องเพ่ือด ำเนินกำรตำมกระบวนที่
กฎหมำยได้บัญญัติไว้ 

๓) ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน  
          (๑) ทำงจดหมำย : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก 165 หมู่ที่ 7  ต ำบลไม้งำม อ. เมือง จ.

ตำก  63000   
          (๒) ทำงโทรศัพท์ :  นำยทรงพล   วันค ำ  นิติกรช ำนำญกำร  090 – 0519050   
          (3) ทำงโทรสำร : โทรสำร 0 5551 8109 
          (๔) ทำง Internet : http://www.tako.moph.go.th/takmoph2016/ 

                    (๕) มำยื่นได้ตนเองที่ : กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรสำธำรณสุข ชั้น 1  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขตำก 

3)  แบบรับเรื่องร้องเรียน /ภำคผนวก 
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๓.๔ กระบวนงานการรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ระบบหลักประกันสุขภาพ  
๑) ผังกระบวนงำนกำรด ำเนินกำรรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ระบบหลักประกันสุขภำพ 
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๒) ขั้นตอนกำรปฏิบัติกำร กำรด ำเนินงำนรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในระบบ
หลักประกันสุขภำพ ด ำเนินงำนให้บริกำรข้อมูล, ค ำปรึกษำ, รับเรื่องร้องเรียน และด ำเนินกำรเจรจำไกล่เกลี่ย
กรณีร้องเรียน รวมทั้งมีระบบกำรเก็บ รวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียน ของสถำนบริกำรใน
เครือขำ่ยจังหวัด 

    ๒.๑ วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งหน่วยบริกำรรับเรื่องร้องทุกข์  
         ๑) เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรข้อมูล ค ำแนะน ำกำรใช้บริกำรด้ำนหลักประกันสุขภำพถ้วน

หนำ้แก่ประชำชน  
         ๒) เพ่ือพัฒนำระบบงำนรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิให้มีมำตรฐำน  

       ๓) เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือและประสำนงำนภำยในหน่วยงำนเพื่อป้องกัน/แก้ไขปัญหำ 
   ๒.๒ กำรบริหำรจัดกำรระบบเรื่องร้องเรียน  
        ๑) มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนระดับจังหวัดตำมมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน ๔ ด้ำน ดังนี้  
       (๑) ด้ำนกำยภำพ  
       (๒) ด้ำนบุคลำกร  
       (๓) ด้ำนกำรด ำเนินงำน  
       (๔) ด้ำนระบบข้อมูล  

๒.๓ มีหน่วยบริกำรเรื่องร้องเรียนระดับอ ำเภอซึ่งด ำเนินกำรโดยโรงพยำบำลชุมชนทุกแห่ง  
๓) ช่องทำงรับเรื่องร้องเรียน  
     (๑) ทำงจดหมำย : ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก 165 หมู่ที่ 7  ต ำบลไม้งำม อ. เมือง จ.ตำก 

63000   
     (๒) ทำงโทรศัพท์ :  นำยทรงพล   วันค ำ  นิติกรช ำนำญกำร  090 – 0519050   
     (๓) ทำงโทรสำร : โทรสำร 0 5551 8109 
     (๔) ทำง Internet : http://www.tako.moph.go.th/takmoph2016/ 
     (๕) น ำยื่นได้ตนเองที่ : กลุ่มงำนประกันสุขภำพ ชั้น 1 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก 
     (6) ศูนย์บริกำรหลักประกันสุขภำพในโรงพยำบำลทั่วไปและโรงพยำบำลชุมชน  

       (๗) ศูนย์บริกำรหลักประกันสุขภำพในโรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไปและโรงพยำบำลชุมชน  
๓.๕ กระบวนงานกระบวนการตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ  
๑) หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก 
๒) วัตถุประสงค์  

(๑) เพ่ือให้ทรำบว่ำกำรด ำเนินงำนด้ำนพัสดุมีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ เหมำะสม  
(๒) เพ่ือให้ทรำบถึงควำมมีประสิทธิภำพประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนด้ำนพัสดุ  
(๓) เพ่ือให้ทรำบควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรจัดซื้อและควบคุมพัสดุ  
(๔) เพ่ือให้ทรำบว่ำกำรปฏิบัติงำนจัดซื้อและควบคุมพัสดุเป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

๓) ขอบเขตกำรตรวจสอบ  
(๑) ตรวจสอบแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อพัสดุและรำยงำนผล ที่เบิกจำ่ยจำกเงินงบประมำณเงินรำยได ้

ประจ ำปี  
(๒) สุ่มตรวจสอบกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีสอบรำคำ / ตกลงรำคำ จ ำนวน ..... รำยกำร โดยกำรใช้

ดุลพินิจ (Judgment Sampling)  
(๓) ตรวจสอบควำมมีอยู่จริงของครุภัณฑ์ จ ำนวน ...... รำยกำร 
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4)  กฎหมาย กฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายที่เกี่ยวข้อง  
     ๔.๑) กฎหมำย  

(๑) พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มำตรำ ๑๐๓/๗ และมำตรำ ๑๐๓/๘ 
   (๒) พ.ร.บ.ว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒  

(๓) ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มำตรกำรป้องกันและ 
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  

(4) พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  
   ๔.๒) ระเบียบ  

(๑) ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.  
2560   

  ๔.๓) มติคณะรัฐมนตรี  
(๑) มติเม่ือวันที่ ๑๓ มีนำคม ๒๕๕๕ เรื่อง เห็นชอบตำมที่กระทรวงกำรคลังเสนอ โดยให้ส่วน 

รำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐถือปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรค ำนวณรำคำ
กลำงงำนก่อสร้ำง  

(2) มติ ครม.สร 0203/ว52 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2520 เรื่อง กำรระบุคุณลักษณะเฉพำะ 
ของสิ่งของหรือยี่ห้อสิ่งของ  

(3) มติ ครม.ที่ นร 0505/ว83 ลงวันที่ 30 พฤษภำคม 2550 เรื่อง กำรปรับปรุงมต ิ
คณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์กำรใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ  

๔.๔) หนังสือเวียน  
(๑) หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 287 ลงวันที่ 29 สิงหำคม 

2551 เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภำครัฐ  
           (2)  หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 193 ลงวันที่ 8 มิถุนำยน 

2552 เรื่อง กำรยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมระเบียบฯ พัสดุ ในกำรจัดหำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และค่ำ
เช่ำที่พัก ของส่วนรำชกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมกำรจัดงำนและกำร
ประชุมระหว่ำงประเทศ 2549  

           (3)  หนังสือส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ นร 1305 / ว 5855 ลงวันที่ 11 กรกฎำคม  
2544 เรื่อง ระยะเวลำในกำรตรวจกำรจ้ำงงำนก่อสร้ำงและกำรตรวจรับพัสดุ  

(๔) หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค (กวพ) 0408.4/13571 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2550  
เรื่อง กำรขอยกเว้นกำรแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัยเป็นกรรมกำร  

(๕) มำตรำ103 หมวด 6 อำกรแสตมป์ ในพระรำชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวล  
รัษฎำกรพุทธศักรำช 2481  

(๖) หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0528.2/ว 33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2544 
 เรื่อง กำรตีรำคำทรัพย์สิน  

๕) ความหมายที่พึงรู้  
     กำรซื้อ คือ กำรซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีกำรติดตั้ง ทดลอง และบริกำรที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ แต่ไม่

รวมถึงกำรจัดหำพัสดุในลักษณะกำรจ้ำง กำรจ้ำง คือ กำรจ้ำงท ำของ กำรรับขน และกำรจ้ำงเหมำบริกำร (ไม่
รวม กำรจ้ำงลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร กำรรับขนในกำรเดินทำงไปรำชกำร กำรจ้ำงที่ปรึกษำ กำรจ้ำงออกแบบ
และควบคุมงำนและกำรจ้ำง แรงงำน) พัสดุ คือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำงที่ก ำหนดไว้ในหนังสือกำร 
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จ ำแนกประเภทรำยจ่ำย ตำมงบประมำณรำยจ่ำยของส ำนักงบประมำณ หรือกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม
สัญญำเงินกู้จำกต่ำงประเทศ วัสดุ คือ สิ่งของซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป หรือสิ่งของที่มี
ลักษณะคงทนถำวร และมีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บำท (รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกัน 
เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น) ครุภัณฑ์ คือ สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถำวร และมีรำคำ
ต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่ำ5,000 บำท (รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำ
ประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น) ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง คือ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้ำง รวมถึงสิ่งต่ำง ๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและ
หรือสิ่งก่อสร้ำง (เช่น อ ำคำร บ้ำนพัก สนำมเด็กเล่น สนำมกีฬำ สนำมบิน สระว่ำยน้ ำ สะพำน ถนน รั้ว บ่อน้ ำ 
อ่ ำงเก็บน้ ำ เขื่อน เป็นต้น) ทรัพย์ คือ วัตถุมีรูปร่ำง มีรำคำ มีมูลค่ำ และถือเอำได้ (ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ มำตรำ 137) ทรัพย์สิน คือ ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่ำง ซึ่งอำจมีรำคำและอำจถือเอำได้ (ประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ138) กรมบัญชีกลำงก ำหนดให้บันทึกครุภัณฑ์และวัตถุที่มีลักษณะคงทน
ถำวร และมีอำยุกำรใช้งำนเกินกว่ำ1 ปี ซึ่งมีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บำทในทะเบียนทรัพย์สิน 
และให้ยกเลิกทะเบียนครุภัณฑ์ (20 ตุลำคม 2549)  

๖) เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ  
 (1) แผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนพัสดุ 
 (2) เอกสำรรำยละเอียดงบประมำณเงินรำยได้ท่ีได้รับจัดสรรหมวดงบลงทุน  
 (3) แบบรำยงำนแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง / บันทึกขออนุมัติปรับแผน 
 (4) แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 (5) รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรด้ำนพัสดุ  
 (6) หนังสือขอให้ซื้อ / ใบขอให้ซื้อ 21  
 (7) รำยงำนขอซื้อ  
 (8) ประกำศกำรสอบรำคำ / เอกสำรสอบรำคำ 
 (9) หนังสือขอเชิญเสนอรำคำ 
(10) หลักฐำนกำรส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน  
(11) ใบรับซองเสนอรำคำ 
(12) หนังสือแจ้งรำยชื่อผู้ยื่นซอง  
(13) ใบเสนอรำคำ/หนังสือรับรองรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัท/บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่/ 

ส ำเนำบัตรประชำชน/ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน/หนังสือบริคณฑ์สนธิ 
(14) บัญชีเปรียบเทียบรำคำ 

           (15) บันทึกกำรต่อรองรำคำ (ถ้ ำมี) 
 (16) รำยงำนคณะกรรมกำรเปิดซอง 
 (17) หนังสือขออนุมัติซื้อ  
(18) ส ำเนำเอกสำรส่งร่ำงสัญญำให้ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  
(19) สัญญำซื้อขำย / ใบสั่งซื้อ  
(20) หลักประกันสัญญำ (ส ำเนำใบเสร็จรับเงิน–เงินสด,เช็ค หนังสือค้ ำประกัน พันธบัตรรัฐบำล)  
(21) หนังสือแจ้งส่งมอบครุภัณฑ์ 
(22) ใบส่งสินค้ำ 
(23) ใบแจ้งหนี้  
(24) รำยงำนผลกำรตรวจรับครุภัณฑ์  
(25) หนังสือขออนุมัติเบิก 
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 (26) ส ำเนำใบเสร็จรับเงิน / ใบก ำกับภำษี  
(27) ทะเบียนทรัพย์สิน  
(28) ใบเบิก / ใบยืมครุภัณฑ์  
(29) หลักฐำนกำรส่งส ำเนำสัญญำให้ สตง. / กรมสรรพำกร  
๗) การรายงานผลการตรวจสอบ  
    กำรออกรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน เป็นรำยงำนผลรำยปีบัญชี เรียนหัวหน้ำหน่วยงำนผู้รับ

ตรวจ เพ่ือใช้ในกำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บรรณานุกรม 
 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (๒๕๕๗), คู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข, บริษัทสำมเจริญพำณิชย์ (กรุงเทพ) จ ำกัด.  

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ(๒๕๕๔), คู่มือหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ปีงบประมำณ ๒๕๕๕,  
พฤศจิกำยน ๒๕๕๔, บริษัท คัลเลอร์บ๊อกซ์ จ ำกัด.  

ส ำนักคณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ (๒๕๕๑), พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑, 
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก, ๒๕ มกรำคม ๒๕๕๑, ส ำนักคณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำ
นุเบกษำ. ส ำนักคณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ (๒๕๑๐), พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. ๒๕๑๐,รำช
กิจจำนุเบกษำเล่ม ๘๔ ตอนที่ ๑๐๑ ฉบับพิเศษ, ๒๐ ตุลำคม ๒๕๑๐, ส ำนักคณะรัฐมนตรีและรำช
กิจจำนุเบกษำ.  

ส ำนักคณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ (๒๕๔๑), พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. ๒๕๔๑,  
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๕ ก, ๒๔ มีนำคม ๒๕๔๑, ส ำนักคณะรัฐมนตรีและ 
รำชกิจจำนุเบกษำ.  

ส ำนักคณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ (๒๕๔๑), พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. ๒๕๒๒, รำชกิจจำนุเบกษำ 
เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๗๙ ฉบับพิเศษ, ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๒๒, ส ำนักคณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ.  

ส ำนักคณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ (๒๕๑๘), พระรำชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท พ.ศ. 
๒๕๑๘ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๕ ฉบับพิเศษ, ๙ มกรำคม ๒๕๑๗, ส ำนักคณะรัฐมนตรี
และรำชกิจจำนุเบกษำ.  

ส ำนักคณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ (๒๕๒๒), พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒,  
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๖๓ ฉบับพิเศษ, ๒๗ เมษำยน ๒๕๒๒, ส ำนักคณะรัฐมนตรีและรำช
กิจจำนุเบกษำ.  

ส ำนักคณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ (๒๕๕๑), พระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ,  
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๓ ก, ๕ มีนำคม ๒๕๕๑, ส ำนักคณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำ
นุเบกษำ.  

ส ำนักคณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ (๒๕๕๑), พระรำชบัญญัติ เครื่องส ำอำง พ.ศ. ๒๕๓๕ , รำชกิจจำ 
นุเบกษำ เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๒, ๘ เมษำยน ๒๕๓๕, ส ำนักคณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ.  

ส ำนักคณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ (๒๕๕๑), พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๕  
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๑๖ ก, ๑๘ พฤศจิกษยน ๒๕๕๑, ส ำนักคณะรัฐมนตรีและรำช
กิจจำนุเบกษำ.  

ส ำนักคณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ (๒๕๔๖), พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร 
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖,รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๐๐ ก ,๙ ตุลำคม ๒๕๔๖, 
ส ำนัก คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนำ้ที่ 1/ 2 

 
เลขที่เรื่อง................ /.................  

บันทึกการรับเรื่อง ร้องเรียน-ร้องทุกข-์ข้อเสนอแนะ-ข้อคิดเห็น-ค าชมเชย 
 
ช่องทำงที่รับแจ้ง   โทรศัพท์ บุคคล  จดหมำย / แฟ็กซ์ หนังสือพิมพ์  

Email  อินเตอร์เน็ต บัตรสนเท่ห์   อ่ืนๆ................. 

วันที่รับแจ้ง.......................................  เวลำ...................................... 
ชื่อผู้แจ้ง......................................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ / เบอร์โทรศัพท์................................................................... 
รายละเอียดการรับเรื่อง  
 
รายละเอียดเรื่อง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
การด าเนินการเบื้องต้น  

ยุติโดยศูนย์รับข้อร้องเรียน ........................................................................ ....................................................  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ลงชื่อ ....................................... ...... ผู้ร้องเรียน  
(..................................................................)  
ลงชื่อ ...............................................ผู้รับเรื่องร้องเรียน  
(..................................................................)  
วันที่................/......................./...................  

 
 
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก 

เห็นควร  
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

ลงชื่อ ..........................................................  
(................................... ...........................)  
 

ความเห็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ ..........................................................  
(.............................................................. ) 



 
หน้ำที่ 2 / 2 

 
ผลการด าเนินการ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผู้ด ำเนินกำร ..........................................................  
(..............................................................)  
    ต ำแหน่ง ..........................................................  
 

 
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก 
 ได้ด ำเนินกำร 

1. ..........................................................................................................................................................  
2. ......................................................................................................................................................... 

 
ลงชื่อ ......................................................... หัวหน้ำงำนนิติกำร 

     (..............................................................)  
 

ความเห็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ ..........................................................  
(..............................................................)  
 

 
การยุติ  
๑. แจ้งให้ผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทรำบโดย 

โทรศัพท์   บุคคล  จดหมำย  E mail  อ่ืนๆ..............................  

๒. กำรยอมรับของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
พอใจ/ยอมรับได้  

ไม่พึงพอใจ/ยอมรับไม่ได้  

ผู้สรุป.....................................................  
                     (..............................................................)  

                              ต ำแหน่ง..................................................... 
 
 

สิ้นสุดกำรด ำเนินกำรเมื่อวันที่................................................เวลำ.............................. 


