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ค าน า 

    โรงพยาบาลเสนางคนิคม  สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ   เป็น
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด  30 เตียง มีหน้าที่ตามภารกิจหลักในการให้บริการด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุข ก ากับ ดูแล ประเมินผล สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  มีการบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่อ าเภอเสนางคนิคม และอ าเภอ
ใกล้เคียง  รวมทั้ง ส่งเสริมสนับสนุน และ ประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอเส
นางคนิคม  ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและการแบ่งส่วนราชการ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ข้อ 21 ประกาศ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561  จากภารกิจหลัก
ดังกล่าว  โรงพยาบาลเสนางคนิคม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐ  จะต้องมีการบริหารงานของผู้บริหารและ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการที่มีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริต เพ่ือป้องกันการทุจริตและป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการปฏิบัติงานรวมทั้งให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีโอกาสได้รับการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเสนางคนิคม ได้เท่าเทียมกันหาก
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนการให้บริการผ่านช่องทาง
ที่โรงพยาบาลก าหนด 

 โรงพยาบาลเสนางคนิคม จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้บริการ
ทราบถึงกระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนทราบถึงช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ รวมถึงการแนะน าเพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเสนางคนิคม และเป็นการ
ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้อง 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
๑.๑  หลักการและเหตุผล 

การให้บริการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการจัดบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนโดยผู้ให้บริการ ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน
ราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประชาชนคาดหวังในการให้บริการทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข จากสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล 
รา้นขายยา หรือใบอนุญาตต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด การตรวจสอบ
ควบคุมการด าเนินการ การคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสาธารณสุข  การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแม้แต่การร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ซึ่งคับข้องใจในการปฏิบัติราชการเหล่านี้ 
ย่อมสะท้อนถึงการจัดบริการว่าได้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือเป็นที่พึงพอใจของประชาชนหรือไม่  ใน
ปัจจุบันการจัดช่องทางเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการด าเนินกิจการของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น
การจัดหาพัสดุ การคัดเลือกเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ จึงมีความส าคัญ และ
หน่วยงานมีความจ าเป็นต้องจัดช่องทางเพ่ือให้ประชาชนสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแส
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ท่ีส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานได้ทราบ
ถึงเหตุการณ์เหล่านั้น เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง และวางแผนงานเพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์  
หรือกรณีเมื่อเกิดเหตุแล้วก็จะสามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันมิให้เกิดความเสียหายบานปลายและสามารถ
แก้ไขหรือเยียวยาผู้เสียหายได้ทันท่วงที ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ พิจารณาแล้วเห็นว่า
เพ่ือให้การจัดการกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มีความชัดเจนในการปฏิบัติ และก่อประโยชน์ต่อประชาชน 
และเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์อันพึงประสงค์ หรือพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติ  
มิชอบ จึงได้ทบทวนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของโรงพยาบาลเสนางคนิคม และวาง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้อง 
 
๑.๒  วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานให้มีมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน  
ร้องทุกข์ อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นไปตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างครบถ้วนและ  
มีประสิทธิภาพ 

๓)  เพ่ือเป็นหลักฐานในการแสดงล าดับขั้นตอน กระบวนวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอด
ให้ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่เข้าใจจนสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถเผยแพร่ ให้
บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่ ทั้งสามารถ
เสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

๔) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชน และผู้ร้องเรียนรอ้งทุกข์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย 

1 
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บทท่ี ๒ 
กระบวนการจัดการเรือ่งร้องเรียนร้องทุกข์  

โรงพยาบาลเสนางคนิคม 
 

๒.๑  หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒  บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๒.๒.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับ การบริหารงาน
บุคคล   ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน
สามัญ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการ  พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖  สอบสวน/พิจารณาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และการด าเนินคดี
แพ่งหรือปกครองที่เก่ียวเนื่องกัน รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีพิพาทในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นหรือ
เชื่อว่าจะเกิดขึ้นในสถานบริการในสังกัด เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของสถาน
บริการในสังกัด ประสานคดีเพ่ือแก้ต่างในคดีแพ่งและคดีอาญาที่มีมูลเหตุจากการรักษาพยาบาลของ
สถานบริการในสังกัด รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
พ.ศ. ๒๕๓๕  พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕  พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  รับเรื่องด าเนินคดีอาญาที่เกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในการบังคับใช้ของกระทรวง
สาธารณสุข 

ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
โรงพยาบาลเสนางคนิคม 

คณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
 โรงพยาบาลเสนางคนิคม กลุ่มการพยาบาล
เป็นเลขานุการ/กรรมการ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค  

กลุ่มงานการพยาบาล 
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๒.๒.๒  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ๒๕๑๐  พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ. ๒๕๑๘  
พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒  พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. ๒๕๒๒  พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๓๑  
พ.ร.บ. เครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๓๕  พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๒.๒.๓ กลุ่มงานการพยาบาล เป็นหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ก าหนด รวมทั้ง
สามารถสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ จึงด าเนินการด้วยแนวคิด
การคุ้มครองสิทธิประชาชน เป็นกลไกที่ช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับบริการตามสิทธิที่กฎหมายก าหนด 
ในขณะเดียวกันก็จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ  การรับเรื่องร้องเรียนท าให้
หน่วยงานได้รับทราบปัญหาเรื่องคุณภาพมาตรฐานของหน่วยบริการ สามารถน าไปพัฒนาระบบบริการ
ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันปัญหาเรื่องร้องเรียน และ
น าไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ การป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิเป็นขั้นตอน
ส าคัญในกระบวนการคุ้มครองสิทธิของประชาชน รวมทั้งยังเป็นการด าเนินการที่หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการอีกด้วย 

 
๒.๓  ค าจ ากัดความ 

 ส่วนราชการ  หมายถึง  ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่อยู่ในการก ากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ 

ผู้บริหาร  หมายถึง  ผู้ที่มีอ านาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือให้เรื่องร้องเรียนได้รับ
การแก้ไขเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ได้ยื่นหรือส่งต่อเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ร้องทุกข์แทน และ
ผู้จัดการแทน 

ผู้รับบริการ  หมายถึง  ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นหรือให้ข้อมูลตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ 

ผู้ร้องทุกข์ หมายถึง  ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนเสียหายจาก            
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการ หรือจ าเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือ         
ปลดเปลื้องทุกข์มีสิทธิเสนอค าร้องทุกข์ต่อส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้ 

การร้องทุกข์ หมายถึง  การร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป หรือผู้ที่มีอ านาจหน้าที่
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามกฎหมาย หรือระเบียบ เนื่องจากเกิดความทุกข์จากการกระท าของ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้ทบทวน ปฏิบัติ และแก้ไขในส่วนที่ไม่ถูกต้อง หรือชี้แจงเหตุผล
ความถูกต้องที่ได้ปฏิบัติให้ผู้ร้องทุกข์ทราบและหายข้องใจ หรือให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปได้
พิจารณาให้ความเป็นธรรม 

ค าร้องทุกข์ หมายถึง  เรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ในสังกัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ได้ยื่นหรือส่งถึงเจ้าหน้าที่ตามช่องทางต่าง ๆ  
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เรื่องร้องทุกข์ หมายถึง  ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เช่น การบริหารงานของเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาล การจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน  การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ  และลูกจ้าง 
ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ  

การร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง  การรับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
กระท าผิดทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้ก าหนดไว้ว่าเป็น
ความผิดทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้ก าหนดไว้ว่าเป็น
ความผิดทางวินัยและก าหนดโทษไว้ ทั้งนี้อาจเป็นทั้งเรื่องเก่ียวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว 

หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หมายถึง กลุ่มงานนิติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ 

หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการแก้ไขกับ
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนนั้น ๆ ประกอบด้วย กลุ่มงานนิติการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
และกลุ่มงานประกันสุขภาพ 

การด าเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการ
แก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ 

การอุทธรณ์ หมายถึง  การไม่เห็นด้วยต่อมติหรือมาตรการใดๆ ที่คณะกรรมการสั่งการ หรือมี
ปัญหาในมติหรือมาตรการนั้น ๆ และต้องการให้มีการทบทวน 

บัตรสนเท่ห์ หมายถึง  เฉพาะจดหมายฟ้องหรือกล่าวโทษผู้อ่ืนที่ระบุหลักฐานกรณีสิ่งแวดล้อม
ปรากฏชัดแจ้ง ชี้ตัวบุคคลแน่นอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่ามีเหตุผลหรือพฤติการณ์
เชื่อมโยงพอที่จะเชื่อในเบื้องต้นได้หรือไม่เพียงใดว่าข้อกล่าวหาควรจะเป็นเช่นนั้น 

การบริหาร  หมายถึง  การที่ส่วนราชการด าเนินการด้านการบริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส 
และเป็นธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์
ที่ด าเนินการและประโยชน์ระยะยาวของราชการที่ได้รับประโยชน์ประกอบกัน 

การบริหารทางการแพทย์และสาธารณสุข  หมายถึง  การให้บริการรักษาพยาบาลหรือการ
ด าเนินการทางการแพทย์หรือสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แล้วเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ มีความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ และผู้รับบริการหรือญาติมีความ
สงสัยในการให้บริการดังกล่าว หรือเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หน่วยงบริการ ส านักงานปลัดกระทรว ง
สาธารณสุข หรือกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ 

เรื่องร้องเรียนทางการแพทย์  หมายถึง หนังสือหรือสิ่งใด ๆ จากบุคคลหรือองค์กร ที่แสดงให้
ปรากฏได้ว่ามีการให้บริการรักษาพยาบาล หรือการด าเนินการทางการแพทย์ หรือสาธารณสุขของหน่วย
บริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล้วเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ มีความเสียหาย
เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ และผู้รับบริการหรือญาติมีความสงสัยในการให้บริการดังกล่าวหรือเรียกร้องให้
เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ 
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ความขัดแย้ง หมายถึง  ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการอันเกิดจาก
การให้หรือรับบริการสาธารณสุข น าไปสู่ความไม่พึงพอใจ การร้องเรียนหรือฟ้องร้อง อาจเป็นความ
ขัดแย้งที่แฝงอยู่ ก าลังเกิดขึ้น มีการแสดงออกชัดเจน หรือเป็นกรณีพิพาทแล้วในระบบการแพทย์ 

การเจรจาไกล่เกลี่ย  หมายถึง  กระบวนการไกล่เกลี่ยด้วยการสื่อสารสนทนาระหว่างคู่กรณี 
หรือผู้แทนตั้งแต่เริ่มมีความขัดแย้ง เพ่ือหาทางออกของปัญหาและข้อตกลงที่พึงพอใจโดยเร็วร่วมกัน 
และเพ่ือมิให้ความขัดแย้งบานปลาย 

การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง  หมายถึง การเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยความช่วยเหลือของบุคคลที่
สามที่ เป็นกลาง ท าหน้าที่ช่วยให้เกิดกระบวนการกลุ่มปรึกษาหารือร่วมกัน ด้วยบรรยากาศ  และ
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน คู่กรณีเกิดข้อตกลงที่พึงพอใจร่วมกันโดยคนกลางไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินใจแทนคู่กรณ ี

ผู้ไกล่เกลี่ย หมายถึง  เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในระบบ
การแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมาย หรืออาจเป็นบุคคลภายนอกที่คู่กรณียอมรับร่วมไกล่เกลี่ยด้วยก็ได้ 

การชุมนุมร้องเรียน หมายถึง การรวมตัวกันของกลุ่มคนเพ่ือแสดงออกทางความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น การด าเนินชีวิต สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ฯลฯ ส่วนใหญ่จะเป็นสภาพปัญหาที่กลุ่มได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งเป็นการรวมตัวที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มคนและ/หรือได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 
๒.๔  ประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๒.๔.๑ การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
นิยาม การให้บริการรักษาพยาบาลหรือการด าเนินการทางการแพทย์หรือสาธารณสุขของ

หน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ มีความ
เสียหายเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ และผู้รับบริการหรือญาติมีความสงสัยในการให้บริการดังกล่าว หรือร้อง
เรียกให้เจ้าหน้าที่หน่วยบริการในสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงสาธารณสุข
รับผิดชอบ 

ตัวอย่าง ๑) การวินิจฉัยโรคผิดพลาด  
  ๒) การรักษาผิดพลาด ฯลฯ 

๒.๔.๒ คุณภาพการให้บริการ 
 นิยาม  การที่ผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกิดขึ้นกับ

หน่วยงานบริการของกระทรวงสาธารณสุข 
 ตัวอย่าง ๑) การตรวจนาน   
  ๒) แพทย์/พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท างานล่าช้า  
  ๓) แพทย์ปฏิเสธการรักษา   
  ๔) กิริยาไม่เหมาะสม/วาจาไม่สุภาพ   
  ๕) ไมเ่ต็มใจให้บริการ   
  ๖) ระบบส่งต่อผู้ป่วย  
  ๗) อ่ืน ๆ  
 
 

5
1 



คู่มือการปฏิบติังานการจดัการเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์โรงพยาบาลเสนางคนิคม 

 

๒.๔.๓ การบริหารจัดการ 
 นิยาม การที่ส่วนราชการด าเนินการด้านการบริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม 

โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะ
ด าเนินการและประโยชน์ระยะยาวของราชการที่จะได้รับประกอบกัน 

 ตัวอย่าง ๑) การบริหารทั่วไป และงบประมาณ ร้องเรียนโดยผู้กล่าวหาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีพฤติกรรมส่อไปในทางไม่สุจริตหลายประการ   

  ๒) การบริหารพัสดุ ร้องเรียนโดยกล่าวหาว่าผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมี
พฤติกรรมส่อไปในทางไม่โปร่งใสหลายประการ   

  ๓) การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดยกล่าวหาว่าผู้บริหาร และผู้ เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเลื่อนต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบและการแต่งตั้งโยกย้าย  
ไม่ชอบธรรม ฯลฯ 

๒.๔.๔ วินัยข้าราชการ   
 นิยาม กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่วางหลักเกณฑ์เพ่ือเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 

และก าหนดแบบแผนความประพฤติของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โดยก าหนดให้ข้าราชการวางตัวให้เหมาะสมตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ตัวอย่าง การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วยวินัยข้าราชการตามที่กฎหมายก าหนด ฯลฯ 

๒.๔.๕ การทุจริต   
 นิยาม  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการ

ปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหน้าที่นั้น
หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

 ตัวอย่าง ๑) การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับครุภัณฑ์ พัสดุ การก่อสร้าง 
  ๒) การบริหารงานของหน่วยงานที่ส่อไปในทางไม่สุจริต 
  ๓)  อ่ืน ๆ 

๒.๔.๖ ค่าตอบแทน 
 นิยาม  การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์เพ่ือการ

จ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ และเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือต่างหน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

 ตัวอย่าง ๑)  การเบิกเงิน พตส. 
  ๒)  ค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติ 
  ๓)  ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  ๔)  ค่าตอบแทน อ.ส.ม 
  ๕)  อ่ืน ๆ 

๒.๔.๗ ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐ 
 นิยาม  การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของหน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน

เกี่ยวกับการกระท าการใด ๆ ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดต่อผู้ร้องเรียนหรือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
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 ตัวอย่าง ๑) ให้รับผิดชอบใช้ในความเสียหายอันเกิดจากการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงาน 

  ๒) เจ้าหน้าที่ยืมเงินประชาชนแล้วไม่คืน 

๒.๔.๘  สวัสดิการของรัฐ 
 นิยาม เป็นระบบทางสังคมที่รัฐให้หลักประกันแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันในด้าน

ปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นเพ่ือสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ตัวอย่าง ๑) หลักประกันสุขภาพ ทุกคนมีสิทธิได้รับบริการป้องกันและรักษาโรค 
  ๒) กองทุนประกันสังคม 
  ๓) กองทุนข้าราชการบ านาญ 
  ๔) อ่ืน ๆ 

๒.๔.๙  ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
 นิยาม การที่ผู้ร้องเรียนแสดงออกทางความคิดเห็นหรือการเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับการ

ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 ตัวอย่าง ๑) การปรับปรุงระบบการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
  ๒) การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อม 
  ๓) การเพ่ิมบุคลากร 
  ๔) การเพ่ิมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
  ๕) อ่ืน ๆ 

๒.๔.๑๐ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
 นิยาม  การปกป้องดูแลผู้บริโภค ให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรมจากผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ  สิ่งแวดล้อม บริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุข 
 ตัวอย่าง ๑) การให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐาน 
  ๒) ตลาดสด ร้านค้า/แผงลอย ไม่สะอาด 
  ๓) สิ่งแวดล้อมท่ัวไป เช่น ขยะ/สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย กลิ่นเหม็น เหตุร าคาญ  
  ๔) สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาต 
  ๕) อ่ืน ๆ 

๒.๔.๑๑ การคุ้มครองตามกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 นิยาม การดูแลสุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหรี่มิให้ได้รับควันบุหรี่จากผู้สูบบุหรี่  ด้วยการ

ก าหนดให้มีการคุ้มครองสถานที่ตามที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ และก าหนดให้
เจ้าของผู้ดูแลสถานที่แสดงป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” และไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในสถานที่ดังกล่าว 

 ตัวอย่าง ๑) การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่
สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยการตรวจสอบสถานที่ที่กฎหมายก าหนดให้เป็นสถานที่คุ้มครองสุขภาพของผู้
ไม่สูบบุหรี่ ด้วยการแสดงป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” ไว้บริการทางเข้า-ออกสถานที่ด้งกล่าว ไม่จัดอุปกรณ์
สนับสนุนในการสูบบุหรี่ เช่น ที่เข่ียบุหรี่ และไม่อนุญาตให้ผู้ใดสูบบุหรี่ในสถานที่ดังกล่าว 

 

 

7
1 



คู่มือการปฏิบติังานการจดัการเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์โรงพยาบาลเสนางคนิคม 

 

  ๒) การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นการควบคุมการขาย พ.ร.บ. ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยตรวจแนะน าตรวจสอบ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ มิให้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แก่บุคคลที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และขายผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

  ๓) การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือเป็นการตรวจแนะน า ด าเนินคดีตาม กฎหมายดังกล่าว 

๒.๔.๑๒  ขอความอนุเคราะห์ 

 นิยาม การขอความอนุเคราะห์และการขอความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากสิทธิที่พึง
ได้รับ 

 ตัวอย่าง ๑) ค่ารักษาพยาบาล 
  ๒) การขอขึ้นทะเบียนการล้างไต 
  ๓) การส่งเคราะห์ผู้พิการ 
  ๔) อ่ืน ๆ 

 
๒.๕ หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๒.๕.๑   ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
 ๑)  ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ชัดเจน 
 ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 ๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน  ปรากฏอย่างชัดเจนว่าได้รับความ

เดือดร้อนหรือเสียหาย ต้องการให้แก้ไขด าเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งแบะแส เกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดเจนเพียงพอที่สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

 ๔) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 

๒.๕.๒ ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อ
บุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๕.๓ เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้ทางราชการช่วยเหลือหรือช่วยขจัดความเดือดร้อน 

๒.๕.๔ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

๒.๕.๕ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ในการด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับเป็นข้อมูลและ
เก็บเป็นฐานข้อมูล 

๒.๕.๖ ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ค าร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยานแวดล้อมชัดเจน 

และเพียงพอที่จะท าการสืบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑   
จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 

 ๒) ค าร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว  หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค าพิพากษา
หรือค าสั่งที่สุดแล้ว 
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 ๓) เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ
องค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่
ด าเนินการ หรือด าเนินการแล้วยังไม่มีความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 

 ๔) ค าร้องเรียนที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคลต่อบุคคลด้วยกัน 

 นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะ
รับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี
 
๒.๖.  หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์ และการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ กรณีของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

๒.๖.๑  กรณีคับข้องใจที่จะร้องทุกข์ได้ 
ความคับข้องใจอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ของข้าราชการนั้น ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่ง

อย่างใด ดังนี้ 
๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติโดยไม่มีอ านาจหรือ

นอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอัน
เป็นสาระส าคัญท่ีก าหนดไว้ส าหรับการนั้น หรือโดยไม่สุจริต  หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างข้ันตอนโดยไม่จ าเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดข้ึนเกินสมควร หรือเป็นการ
ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 

๒) ไม่มอบหมายให้ปฏิบัติ 
๓) ประวิงเวลา หรือหน่วงเหนี่ยวการด าเนินการบางอย่างอันเป็นเหตุให้เสียสิทธิ หรือไม่

ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร 
๔) ไม่เป็นไปตาม หรือขัดกับระบบคุณธรรมตามมาตรา ๔๒ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ           

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.๖.๒ ผู้มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยร้องทุกข์ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นควรจะได้

ปรึกษาหารือท าความเข้าใจกัน โดยผู้บังคับบัญชาต้องให้โอกาสและรับฟัง หรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหา
ดังกล่าวเพ่ือเป็นทางแห่งการท าความเข้าใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น  แต่ถ้าผู้มีความคับข้องใจ       
ไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับค าชี้แจง หรือได้รับค าชี้แจงแล้วไม่เป็นที่พอใจ 
ก็ให้ร้องทุกข์ตาม กฎ ก.พ.ค. ได้ดังนี้ 

๑) เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับ คือ  
(๑)  กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนภูมิภาค       

ต่ ากว่าผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
สาธารณสุขอ าเภอ ให้ร้องทุกข์ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย
ร้องทุกข ์

(๒) กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการส่วนกลางที่ต่ ากว่า
อธิบดี เช่น ผู้อ านวยการกอง หรือผู้อ านวยการส านัก ให้ร้องทุกข์ต่ออธิบดี และให้อธิบดีเป็นผู้มีอ านาจ
วินิจฉัยร้องทุกข ์ส าหรับกรณีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ้าเหตุเกิดจากผู้อ านวยการวิทยาลัยใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และผู้อ านวยการส านักหรือหน่วยงานส่วนกลาง จะต้องร้องทุกข์ต่อ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ในฐานะอธิบดี) และปลัดประทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ 
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(๓)  กรณีท่ีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดี ให้ร้องทุกข์ต่อ
ปลัดกระทรวง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ และให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์    
อนึ่ง กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่งย้ายหรือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับ
ช านาญการพิเศษลงมา ซึ่งเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๕๗(๑๑) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีร้องทุกข์เรื่องดังกล่าวให้ร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๒) เหตุเกิดจากปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี  ให้ร้องทุกข์ต่อ 
ก.พ.ค. ดังนั้น ถ้าเหตุร้องทุกข์เกิดจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. อนึ่ง ค าสั่งต่าง  ๆ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น บรรจุแต่งตั้ง เลื่อน ย้าย โอน 
นั้น ถ้าท าให้ข้าราชการเกิดความคับข้องใจแล้ว ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ทุกกรณี ส าหรับกรณี            
ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบอ านาจจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บรรจุแต่งตั้ง หรือ
เลื่อนต าแหน่ง ข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค แม้ว่าจะออกเป็นค าสั่งจังหวัด กรณีนี้ต้องถือว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ด าเนินการในฐานะปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามท่ีได้รับมอบอ านาจ กรณีนี้ต้องให้
ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.  

๒.๖.๓ วิธีการร้องทุกข์ 
การร้องทุกข์ให้ร้องทุกข์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น รับร้องทุกข์แทนผู้อ่ืนไม่ได้ และต้องท าค า

ร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบเหตุ
แห่งการร้องทุกข ์โดยค าร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ คือ 

๑) ชื่อ ต าแหน่ง สังกัด และที่อยู่ส าหรับติดต่อเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ 
๒) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
๓) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของเรื่องร้องทุกข์ 
๔) ค าขอของผู้ร้องทุกข์ 
๕) ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ร้องทุกข์แทนกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น 

๒.๖.๔ การมอบหมายให้ผู้อ่ืนร้องทุกข์แทน 
ผู้มีสิทธิ์ร้องทุกข์จะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนร้องทุกข์แทนตนได้แต่เฉพาะกรณีที่มีเหตุ

จ าเป็นเท่านั้น คือ  
๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง 
๒) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่อาจร้องทุกข์ได้ทันภายในระยะเวลาที่

ก าหนด 
๓) มีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนที่ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นสมควร 

ทั้งนี้  จะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิร้องทุกข์ พร้อมทั้งหลักฐานที่แสดงเห ตุ
จ าเป็น ถ้าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน 
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๒.๖.๕ หลักฐานประกอบหนังสือร้องทุกข์ 
๑) การยื่นค าร้องทุกข์ ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมค าร้องทุกข์ด้วย กรณีที่ไม่อาจ

แนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานทางปกครอง 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืน หรือเพราะเหตุอ่ืนใด ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย 

๒) ให้ผู้ร้องทุกข์ท าส าเนาค าร้องทุกข์และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ร้องทุกข์รับรอง
ส าเนาถูกต้อง ๑ ชุด แนบพร้อมค าร้องทุกข์ด้วย กรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องมอบหมายให้บุคคลอ่ืนร้องทุกข์แทน 
กรณีแต่งตั้งทนายความหรือบุคคลอ่ืนด าเนินการในขั้นตอนใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ร้องทุกข์ ให้แนบหลักฐานการมอบหมายหรือหลักฐานแต่งตั้งไปด้วย 

๓) ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ 
ให้แสดงความประสงค์ไว้ในค าร้องทุกข์ด้วย หรือจะท าเป็นหนังสือต่างหากก็ได้แต่ต้องยื่นหนังสือก่อนที่ผู้
มีอ านาจวินิจฉัยเริ่มพิจารณา 

๒.๖.๖ ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชา 
๑) เมื่อผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ได้รับค าร้องทุกข์แล้วจะมีหนังสือแจ้ง

พร้อมทั้งส่งส าเนาค าร้องทุกข์ไปให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบ โดยให้ผู้บังคับบัญชา
นั้นส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและค าชี้แจง ไปให้ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ประกอบการพิจารณา  
ภายใน  ๗ วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ ส าหรับกรณีที่ยื่นค าร้องทุกข์ผ่านผู้บังคับบัญชาที่เป็น
เหตุแห่งการร้องทุกข์ก็ให้ปฏิบัติในท านองเดียวกัน 

๒) ให้ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาเรื่องราวการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์
ของผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ในกรณีจ าเป็นและสมควร อาจจะขอเอกสารและหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม รวมทั้งค าชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ รวมทั้งอาจจะให้ผู้ร้องทุกข์
มาแถลงด้วยวาจา หรือไม่ก็ได้ 

๓) ให้ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับค าร้องทุกข์ และอาจขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน 

๔) การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้น อาจจะไม่รับเรื่องร้องทุกข์ หรือมีค าวินิจฉัยให้แก้ไข
หรือยกเลิกค าสั่ง และให้เยียวยาความเสียหาย ให้ผู้ร้องทุกข์ หรือให้ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรม และเมื่อผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ว        
ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ด าเนินการให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยนั้นในโอกาสแรกที่ท าได้ 
และเมื่อได้ด าเนินการตามค าวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว          
ค าวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์นั้นให้เป็นที่สุด 
 
๒.๗ สิทธิของผู้ร้องทุกข์ 

๑) ผู้ร้องทุกข์อาจถอนค าร้องทุกข์ที่ยื่นไว้แล้วในเวลาใด ๆ ก่อนที่ผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้อง
ทุกข์จะมีค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้ 

๒) ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ และคัดค้าน
ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ กรณีท่ีมีเหตุตามท่ีก าหนดไว้ในกฎ ก.พ.ค. 

๓) กรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยร้องทุกข์ มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ชั้นต้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รับทราบ หรือถือว่าทราบค าวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาที่มี
อ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์หรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 
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บทท่ี ๓ 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

 
๓.๑  กระบวนงานเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

 ๑) ผังกระบวนงาน 
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๒) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มาติดต่อในช่องทางต่าง  ๆ 

รวมถึงการได้รับการประสานงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัด และหน่วยงานนอกจังหวัด  โดยด าเนินการตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552  ซึ่งจ าแนกข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) การเสนอเรื่องร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์จะหมายรวมถึง ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ร้องทุกข์แทน
และผู้จัดการแทนผู้ร้องทุกข์ ถ้าผู้ร้องไม่สามารถมายื่นเรื่องด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนแทนได้ คือ
บุพการี สามี/ภรรยา ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในกรณีที่ยื่นค าร้องทุกข์แทนนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับค าร้องทุกข์ เห็นว่ามี
ความจ าเป็นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของบุคคลภายนอกที่อาจจะเสียหายเพราะการร้องทุกข์ จะขอให้  
ผู้รับมอบฉันทะหรือผู้จัดการแทนแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารส าคัญหรือเอกสารส าคัญประจ าตัว
อย่างอ่ืนแทนก็ได้ 

(๒) การรับค าร้องทุกข์ เมื่อได้รับค าร้องทุกข์จากช่องทางต่าง ๆ ที่ผ่านการลงทะเบียน       
สารบรรณ หรือจากการรับเรื่องจากผู้ร้องโดยตรง ให้บันทึกข้อเท็จจริงเบื้องต้นลงในแบบสอบข้อเท็จจริงและ
ทะเบียนรับค าร้อง จัดท าแฟ้มส านวนเรื่องร้องทุกข์ และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบและพิจารณาการ
มอบหมายให้ด าเนินการ 

(๓) การตรวจสอบค าร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบว่าเป็นเรื่องร้องทุกข์
หรือไม่ มีหลักฐานตรวจสอบได้หรือไม่ หากไม่น่าเชื่อถือให้ยุติเรื่อง หรือควรส่งต่อหน่วยงานใดที่
เกี่ยวข้องและแจ้งเพ่ือผู้ร้องทราบ หากตรวจสอบแล้วมีความน่าเชื่อถือ มีหลักฐานให้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนการจัดการร้องทุกข์ต่อไป พร้อมทั้งตรวจสอบอ านาจหน้าที่ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๔) การพิจารณาและด าเนินการประสานเพ่ือบรรเทาทุกข์ โดยการแสวงหาข้อเท็จจริง 
จากการหาพยานหลักฐาน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การออกพ้ืนที่เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง แล้ว
รวบรวมข้อเท็จจริงเพ่ือพิจารณาว่าจะด าเนินการต่อไปได้หรือไม่ หากด าเนินการต่อไปได้ให้เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อด าเนินการให้ความช่วยเหลือ และด าเนินการประสานให้ความช่วยเหลือ 

(๕) ด าเนินการติดตามผลเพ่ือบรรเทาทุกข์ หลังจากท่ีได้ประสานงานการให้ความช่วยเหลือ
แล้ว ให้ด าเนินการติดตามการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วรับเรื่องที่หน่วยงานได้
ด าเนินการตอบกลับมาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานว่าตรงตามความประสงค์ของผู้ร้องหรือตามข้อสั่งการ
จากผู้บังคับบัญชาหรือไม่ หากครบถ้วนแล้วให้รายงานผลตามแบบบันทึกการรายงานผลการด าเนินงาน
และขอยุติเรื่อง 

(๖) แจ้งผลผู้ร้องและยุติเรื่อง แจ้งผลการด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร้อง กรณีผู้ร้อง
พอใจให้ยุติเรื่อง หากไม่พอใจและต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติมให้วิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเพ่ือ
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามความประสงค์ที่แท้จริงต่อไป 
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๓) แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน 
 

บันทึกการรับร้องเรยีน 
 

วันที่รับ.......... เดือน.............................. พ.ศ............... 
เวลา....................................เลขท่ีรับ........................... 
ร้องเรียนทาง............................................................... 

ผู้ร้องเรียนชื่อ.................................................. นามสกุล................................................... .......................... 
อยู่บ้านเลขท่ี .................................. หมู่ที่ ................. ถนน....................................................................... 
ต าบล / แขวง .................................... อ าเภอ / เขต..................................... จังหวัด.................... ............. 
รหัสไปรษณีย์ .................................................โทรศัพท์ ...........................................................................  
 (   ) ผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ออกนาม 
 

เรื่อง ร้องเรียน
....................................................................................................... .............................................................
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
............................... 
  

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
(   ) ส่งเรื่องให้....................................................................................ด าเนินการ  
(   ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ด าเนินการเอง 
(   ) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
(   ) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
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๔) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
(๑) ส่งจดหมายถึง โรงพยาบาลเสนางคนิคม  เลขที่ 83 หมู่ที่ 3 ต าบลเสนางคนิคม  

 อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ ๓๗290 
                (๒) ทางโทรศัพท ์5 หมายเลข  1) 045-461008  2) 4551J0123 
                      3) 045-461126  4) 045-461041   5) 4551J0370 

(๓) ทางโทรสาร  0 4546 1041 
(๔) ทาง Internet http://www.senanghospital.com 

(๕) มายื่นด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลเสนางคนิคม 
(6) กล่องรับข้อร้องเรียน 

 
๓.๒  กระบวนงานการด าเนินการทางวินัย 

 ๑) ผังกระบวนงานการด าเนินการทางวินัย 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการ/สั่ง สืบสวน 
มาตรา ๙๑ วรรค ๑ 

พิจารณาในเบื้อต้น 
มาตรา ๙๑ วรรค ๑ 

มีการกล่าวหา/สงสัย ว่าข้าราชการกระท าผิดวินัย 

ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งบรรจุ มาตรา ๕๗ 

ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

- สืบเอง 

- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สืบ 

- ตั้งคณะกรรมการสืบสวน 

ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งบรรจุ มาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นว่า 
 

กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า 
กระท าผิดวินัย มาตรา ๙๑ วรรค ๑ 

กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย      
มีพยานหลักฐานเบื้องต้นมาตรา ๙๑ วรรค ๒ 

ยุติ
เรื่อง 

มูลร้ายแรง มูลร้ายแรง 

ตั้งคณะกรรมการสอบร้ายแรง 
(ด าเนินการตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ

ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖) 

ตั้งคณะกรรมการสอบไม่ร้ายแรง 
(ด าเนินการตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ

ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖) 

พิจารณา/ลงโทษ 

ผู้บังคับบัญชา มาตรา ๕๗ 
ด าเนินการ/สัง่ให้แจง้ข้อกล่าวหา/สรปุ
พยานหลักฐานฯให้ทราบ รบัฟังค าชีแ้จง 
ตามมาตรา ๙๒ (แจ้งเอง/มอบ
เจ้าหน้าที่/มอบคณะกรรมการสืบฯ) 
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๒) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

ข้อ ๑ เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิด
วินัย ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตามล าดับชั้น ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ ทราบโดยเร็ว โดยท าเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อผู้กล่าวหา (ถ้ามี) 
(๒) ชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 
(๓) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่งการกระท าที่กล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระท าผิดวินัย 
(๔) พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องเท่าท่ีมี 

ข้อ ๒  การกล่าวหาที่จะด าเนินการตามกฎ ก.พ. นี้ ถ้าเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือให้มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบุชื่อของผู้กล่าวหา และลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา 
(๒) ระบุชื่อหรือต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่เพียงพอให้ทราบว่าเป็นการ

กล่าวหาข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด 
(๓) ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งการกระท าที่มีการกล่าวหาเพียงพอที่จะเข้าใจได้ 

หรือแสดงพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ 
ในกรณีที่เป็นการกล่าวหาด้วยวาจา ให้ผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับฟังการกล่าวหาจัดให้มีการ

ท าบันทึกค ากล่าวหาที่มีรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๓  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ด าเนินการทางวินัยโดย
ไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่พิจารณา
เห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ขยายเวลาได้ตามความ
จ าเป็น โดยแสดงเหตุผลความจ าเป็นไว้ด้วย 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ด าเนินการทางวินัยโดยตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนต้องด าเนินการสอบสวน รวบรวมข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา 
แล้วเก็บรวบรวมไว้ในส านวนการสอบสวน และท ารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ ต้องให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบค าสั่ง 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจ าเป็นไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ
ขอขยายเวลาตามความจ าเป็น ในการนี้ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะขยายเวลา ให้ตามที่
เห็นสมควรโดยต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย หรือจะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนยุติการด าเนินการแล้ว
พิจารณาสั่งหรือด าเนินการ ต่อไปก็ได้ 

ข้อ ๕  เมื่อได้วางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ ๒๗ แล้วให้
คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
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(๒) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
(๓) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพ่ือแก้ข้อกล่าวหา 
(๔) พิจารณาท าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
(๕) ท ารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

๓) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
(๑) ส่งจดหมายถึง โรงพยาบาลเสนางคนิคม  เลขที่ 83 หมู่ที่ 3 ต าบลเสนางคนิคม  

 อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ ๓๗290 
                (๒) ทางโทรศัพท ์5 หมายเลข  1) 045-461008  2) 4551J0123 
                      3) 045-461126  4) 045-461041   5) 4551J0370 

(๓) ทางโทรสาร  0 4546 1041 
(๔) ทาง Internet http://www.senanghospital.com 

(๕) มายื่นด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลเสนางคนิคม 
(6) กล่องรับข้อร้องเรียน 
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๓.๓  กระบวนงานการรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

 ๑) ผังกระบวนงานการด าเนินการรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีผูร้ับเรื่องร้องเรียน 
ตรวจสอบข้อมลูเบื้องต้น 

(๒ ช่ัวโมง) 

บุคคลผูร้้องเรียน 
ทางโทรศัพท์/มาด้วย

ตนเอง 

เอกสารร้องเรียน 
จากหน่วยงานต่างๆ /เอกชน 

ข้อมูลไมค่รบถ้วน 

สรุปข้อมูลเสนอผู้บังคบับัญชา 
(๑๐ วัน) 

การด าเนินงานร่วมกัน 
ของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

(๗ วัน) 

การด าเนินงานร่วมกัน 
ของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

(๗ วัน) 
 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
- หน่วยงาน 
- เอกชน/บุคคล 

 

ตรวจสถานประกอบการ 
(๑๐ วัน) 

ตรวจสถานประกอบการ 
และเก็บตวัอย่าง 

(๕ วัน) 

๑๐ วัน 

ข้อมูลครบถ้วน 
(๒ วัน) 

สรุปข้อมลูเสนอผู้บังคับบัญชา 
(๗ วัน) 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
- หน่วยงาน 
- เอกชน/บุคคล 
 

๒๖ วัน สรุปข้อมูลเสนอผู้บังคบับัญชา 
(๑๕ วัน) 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
- หน่วยงาน 
- เอกชน/บุคคล 

 

๕๐ วัน 

๗๕ วัน 

18 



คู่มือการปฏิบติังานการจดัการเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์โรงพยาบาลเสนางคนิคม 

 

๒) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงาน หรือ
ประชาชนแจ้งเบาะแสในช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการได้รับการประสานงานจากหน่วยงานต่าง ๆ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดและนอกจังหวัด เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ๒๕๑๐  
พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘  พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒  พ.ร.บ. ยาเสพติด    
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  พ.ร.บ. เครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๓๕       
พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งจ าแนกข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) รับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงาน/ผู้ร้องเรียนมายื่นด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ ทาง
ไปรษณีย์ โดยใช้แบบันทึกรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

๒) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น  ว่าเป็นกรณีร้องเรียนตามกฎหมายใด จัดท า
รายงานผู้บังคับบัญชา มอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก าหนดแนวทางตรวจสอบข้อร้องเรียน  ด าเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีต้องมีการตรวจเก็บตัวอย่าง  และน าส่ง
ตัวอย่างให้หน่วยงานตรวจสอบและรอผลการตรวจสอบ เมื่อได้รายงานผลการตรวจสอบให้น าเข้า
ส านวนเพ่ือพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียน การพิจารณาข้อร้องเรียนในกรณีที่พิจารณาได้ว่าไม่มีมูล
ตามที่ร้องเรียนให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือยุติเรื่อง และแจ้งผลการตรวจสอบให้แก่หน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ตรวจสอบแล้วมีพยานหลักฐานที่รับฟังได้ว่ามีมูลในการกระท าผิดตามกฎหมาย       
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพ่ือด าเนินการตามกระบวนการกฎหมายทีไ่ด้บัญญัติไว้ 

 
๓) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

(๑) ส่งจดหมายถึง โรงพยาบาลเสนางคนิคม  เลขที่ 83 หมู่ที่ 3 ต าบลเสนางคนิคม  
 อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ ๓๗290 

                (๒) ทางโทรศัพท ์5 หมายเลข  1) 045-461008  2) 4551J0123 
                      3) 045-461126  4) 045-461041   5) 4551J0370 

(๓) ทางโทรสาร  0 4546 1041 
(๔) ทาง Internet http://www.senanghospital.com 

(๕) มายื่นด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลเสนางคนิคม 
(6) กล่องรับข้อร้องเรียน 
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๔) แบบรับเรื่องร้องเรียน  
 

บันทึกการรับร้องเรยีน 
 

วันที่รับ.......... เดือน............................. พ.ศ............... 
เวลา................................เลขที่รับ.............................. 
ร้องเรียนทาง............................................................... 

ผู้ร้องเรียนชื่อ.................................................. นามสกุล .................................................. .......................... 
อยู่บ้านเลขท่ี .................................. หมู่ที่ ................. ถนน.............................................. ........................ 
ต าบล / แขวง .................................... อ าเภอ / เขต ................................... จังหวัด................................. 
รหัสไปรษณีย์ .................................................โทรศัพท์ ...................................................... ..................... 
 (   ) ผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ออกนาม 
 

เรื่อง ร้องเรียน
............................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ......................................................
........................................................................................................................................ ............................
................................................................................................................................................................... .
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................... 
  

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

 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  เห็นควร 
(   ) ส่งเรื่องให้....................................................................................ด าเนินการ  
(   ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ด าเนินการเอง 
(   ) ส่งท าประชาสัมพันธ์ 
(   ) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
(   ) อ่ืน ๆ......................................................... 
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๓.๔  กระบวนงานการรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนระบบหลักประกันสุขภาพ 
 ๑) ผังกระบวนงานการด าเนนิการรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ระบบหลักประกันสุขภาพ 

 
การจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารสุข 

(มาตรา 18(4)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Work Flow 

ยุติเรื่อง 

ค าร้อง เขียนค าร้องที ่
หน่วยบริการ /สสจ. 

ตรวจสอบข้อมลู 
รวบรวมเอกสาร/หลักฐาน 

สปสช. สาขาเขตพื้นท่ีด าเนินการ 
เสนอพิจารณา 

ผลการพิจารณาของ  
คณะอนุกรรมการฯ ระดับเขต 

จ่าย / ไม่จ่าย 

แจ้ง นพ.สสจ. แจ้งผู้ร้อง 

อุทธรณ ์

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอทุธรณ์) 

จ่าย ยกอุทธรณ ์

ยุติเรื่อง 

บันทึกข้อมูล 
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การด าเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้รับบริการถูกละเมิดสิทธิ / เรื่องร้องเรียน /  
ยื่นค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 

โรงพยาบาลเสนางคนิคม 

หน่วยบริการไม่ปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐาน 

- ไม่ไดร้ับความสะดวก/ไม่ได้รับสทิธิ 
- หน่วยบริการเรียกเก็บเกินกว่าอัตราที่ก าหนด 

ได้รับความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล  

ยื่นเรื่องตาม มาตรา 41 
 

ประสานหน่วยบริการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ไกลเ่กลี่ย 

คณะอนุกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยค าร้องฯ ตามมาตรา 41 

ยุติไมไ่ด ้ ยุติได ้

ยุติเรื่อง 

เสนอคณะกรรมการควบคุมคณุภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

- แจ้งผลให้หน่วยบริการ 
- แจ้งผลผูร้ับบริการ 

ช้ีแจงไกล่เกลีย่ 

ส่งต่อ 

- หน่วยบริการคืนเงิน 
- หน่วยบริการตอบรับ 
- ผู้รับบริการพอใจ 

รายงานเพื่อทราบ 
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๒) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
การด าเนินงานรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในระบบหลักประกันสุขภาพ

ด าเนินงานให้บริการข้อมูล ค าปรึกษา รับเรื่องร้องเรียน และด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีร้องเรียน
รวมทั้งมีระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน ของสถานบริการในเครือข่าย
จังหวัด 

๒.๑  วัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
๑) เพ่ือพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูล ค าแนะน าการใช้บริการด้านหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชน 
๒) เพ่ือพัฒนาระบบงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิให้มีมาตรฐาน 
๓) เพ่ือสร้างความรว่มมือและประสานงานภายในหน่วยงานเพ่ือป้องกัน/แก้ไขปัญหา 

๒.๒  การบริหารจัดการระบบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
๑)  มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนระดับจังหวัดตามมาตรฐานการด าเนินงาน ๔ด้าน ดังนี้ 

(๑) ด้านกายภาพ 
(๒) ด้านบุคลากร 
(๓) ด้านการด าเนินงาน 
(๔) ด้านระบบข้อมูล 

๒.๓  มีหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ระดับอ าเภอ ซึ่งด าเนินการโดยโรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห่ง 

 
๓) ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน   

(๑) ส่งจดหมายถึง โรงพยาบาลเสนางคนิคม  เลขที่ 83 หมู่ที่ 3 ต าบลเสนางคนิคม  
 อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ ๓๗290 

(๒) ทางโทรศัพท์ 0 4546 1126 
(๓) ทางโทรสาร  0 4546 1041 
(๔) ทาง Internet http://www.senanghospital.com  
(๕) ยื่นด้วยตนเองที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
(๖) สายด่วน 1330  
(๗) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต ( 13 แห่ง ) 
(๘) ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน 

 
 

๔) คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 
  (1) คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นระดับจังหวัด 
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25
1 



คู่มือการปฏิบติังานการจดัการเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์โรงพยาบาลเสนางคนิคม 

 

Work Flow 
การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการไดร้ับความเสยีหายจากการรักษาพยาบาล ตามมาตรา 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ร้องยื่นค าร้องท่ี 
- หน่วยบริการ 
- หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ 
มาตรา 50(5) 

ค าร้อง 

ตรวจสอบค าร้องและเอกสารประกอบ 

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข 

ผลการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการฯ 
ระดับจังหวัด 

จ่าย แจ้ง สปสช.เขต 

แจ้งผู้ร้อง 
ยุติเรื่อง แจ้งผู้ร้อง 

แจ้ง สปสช. เขต 

อุทธรณ์ 

แจ้ง สปสช.เขต 

แจ้ง สสจ. 

แจ้ง ผู้ร้อง 

คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอรับเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นระดับจังหวัด (มาตรา 41) 

ไม่จ่าย 
 

จ่าย ไม่จ่าย 
 

ยุติเรื่อง 

แจ้ง สปสช.เขต 

แจ้ง สสจ. 

แจ้ง ผู้ร้อง 

บันทึกข้อมูล ไม่เห็นพ้อง ไม่เห็นพ้อง 

ฟ้องศาลปกครอง 
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5)  ค าร้องทุกข์จากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

Work Flow 
ค าร้องทุกขจ์ากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าร้อง 

ผู้ร้อง 

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 

ตรวจสอบค าร้องและ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

ผลการตรวจสอบและ 
รายงานผล 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 
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๓.๕  กระบวนการตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ 

๑) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

๒) วัตถุประสงค์ 
(๑) เพ่ือให้ทราบว่า การด าเนินงานด้านพัสดุมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม 
(๒) เพ่ือให้ทราบถึงความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินงานด้านพัสดุ 
(๓) เพ่ือให้ทราบความครบถ้วนถูกต้องของการจัดซื้อและการควบคุมพัสดุ 
(๔) เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานจัดซื้อและควบคุมพัสดุเป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๓) ขอบเขตการตรวจสอบ 
(๑) ตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุและรายงานผล ที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ

เงินรายได้ประจ าปี 2553 
(๒) สุ่มตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีสอบราคา / ตกลงราคา จ านวน ..... รายการ          

โดยการใช้ดุลพินิจ (Judgment Sampling) 
(๓) ตรวจสอบความมีอยู่จริงของครุภัณฑ์ จ านวน ...... รายการ 

๔) กฎหมาย กฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

๔.๑)  กฎหมาย 
(๑) พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ และมาตรา 
๑๐๓/๘ 

(๒) พ.ร.บ. ว่าดว้ยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

๔.๒) ระเบียบ  
(๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๔.๓) มติคณะรัฐมนตรี 
(๑) มติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

โดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

(๒) มติ ครม.สร 0203/ว52 ลงวันที่  28 มีนาคม 2520 เรื่อง การระบุ 
คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของหรือยี่ห้อสิ่งของ 

(๓) มติ  ครม.ที่  นร 0505/ว83 ลงวันที่  30 พฤษภาคม 2550 เรื่อง           
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ 
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๔.๔) หนังสือเวียน 
(๑) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 287 ลงวันที่   

29 สิงหาคม 2551 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ 

(๒) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 193 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552 
เรื่อง การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ ในการจัดหาอาหาร อาหาร
ว่ า งและเครื่ องดื่ ม  และค่ า เช่ าที่ พัก  ของส่ วนราชการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ 2549 

(๓)  หนั งสื อส านั กนายกรั ฐมนตรี  ที่  นร  1305 /  ว  5855 ลงวั นที่              
11 กรกฎาคม 2544 เรื่อง ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและ
การตรวจรับพัสดุ 

(๔) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0408.4/13571 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2550 
เรื่อง การขอยกเว้นการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ 

(๕)  มาตรา 103 หมวด 6 อากรแสตมป์ ในพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 

(๖) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0528.2/ว 33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 
เรื่อง การตีราคาทรัพย์สิน 

(๗) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 129 ลงวันที่    
20 ตุลาคม 2549 เรื่อง การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ 

(๘) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 48 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549 
เรื่อง การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ 

๕) ความหมายที่พึงรู้ 
การซื้อ คือ การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ 

แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 
การจ้าง คือ การจ้างท าของ การรับขน และการจ้างเหมาบริการ (ไม่รวม การจ้าง

ลูกจ้างของส่วนราชการ การรับขนในการเดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานและการจ้างแรงงาน) 

พัสด ุคือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ก าหนดไว้ในหนังสือการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายของส านักงบประมาณ หรือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้
จากต่างประเทศ 

วัสดุ คือ สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป หรือสิ่งของที่มีลักษณะ
คงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5 ,000 บาท (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน 
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) 

ครุภัณฑ์ คือ สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 
5,000 บาท (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) 

ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง คือ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง (เช่น อาคาร บ้านพัก สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สนามบิน สระว่ายน้ า สะพาน ถนน รั้ว บ่อ
น้ า อ่างเก็บน้ า เขื่อน เป็นต้น) 
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ทรัพย์ คือ วัตถุมีรูปร่าง มีราคา มีมูลค่า และถือเอาได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 137) 

ทรัพย์สิน คือ ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138) กรมบัญชีกลางก าหนดให้บันทึกครุภัณฑ์และวัตถุที่มีลักษณะ
คงทนถาวรและมีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี ซึ่งมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5 ,000 บาท         
ในทะเบียนทรัพย์สิน และให้ยกเลิกทะเบียนครุภัณฑ์ (20 ตุลาคม 2549) 
 

๖) เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ 
(1) แผนบริหารความเสี่ยงด้านพัสดุ 
(2) เอกสารรายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรหมวดงบลงทุน 
(3) แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง / บันทึกขออนุมัติ  ปรับแผน 
(4) แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
(5) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้านพัสดุ 
(6) หนังสือขอให้ซื้อ / ใบขอให้ซื้อ 
(7) รายงานขอซื้อ 
(8) ประกาศการสอบราคา / เอกสารสอบราคา 
(9) หนังสือขอเชิญเสนอราคา 
(10) หลักฐานการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
(11) ใบรับซองเสนอราคา 
(12) หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ยื่นซอง 
(13) ใบเสนอราคา/หนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้จัดการของบริษัท/บัญชีรายชื่อผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่/ส าเนาบัตรประชาชน/ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน/หนังสือบริคณฑ์สนธิ 
(14) บัญชีเปรียบเทียบราคา 
(15) บันทึกการต่อรองราคา (ถ้ามี) 
(16) รายงานคณะกรรมการเปิดซอง 
(17) หนังสือขออนุมัติซื้อ 
(18) ส าเนาเอกสารส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุด 
(19) สัญญาซื้อขาย / ใบสั่งซื้อ 
(20) หลักประกันสัญญา (ส าเนาใบเสร็จรับเงิน –  เงินสด เช็ค หนังสือค้ าประกัน พันธบัตรรัฐบาล) 
(21) หนังสือแจ้งส่งมอบครุภัณฑ์ 
(22) ใบส่งสินค้า 
(23) ใบแจ้งหนี้ 
(24) รายงานผลการตรวจรับครุภัณฑ์ 
(25) หนังสือขออนุมัติเบิก 
(26) ส าเนาใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี 
(27) ทะเบียนทรัพย์สิน  
(28) ใบเบิก / ใบยืมครุภัณฑ์ 
(29) รายงานการตรวจพัสดุประจ าปี 2553 
(30) หลักฐานการส่งส าเนาสัญญาให้ สตง. / กรมสรรพากร 
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๗) การรายงานผลการตรวจสอบ 

การออกรายงานผลการตรวจสอบภายใน เป็นรายงานผลรายปีบัญชี เรียนหัวหน้า
หน่วยงานผู้รับตรวจเพื่อใช้ในการบริหารงานด้านงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง  
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บรรณานุกรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (๒๕๕๗), คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรืองราวร้องทุกข์ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, บริษัทสามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จ ากัด. 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (๒๕๕๔), คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 

๒๕๕๕, พฤศจิกายน ๒๕๕๔, บริษัท คัลเลอร์บ๊อกซ์ จ ากัด. 
ส านักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (๒๕๕๑), พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน          

พ.ศ.  ๒๕๕๑ ,  ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่  ๒๒ ก,๒๕ มกราคม ๒๕๕๑,                  
ส านักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 

ส านักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุ เบกษา (๒๕๑๐) ,  พระราชบัญญัติ  ยา  พ.ศ.  ๒๕๑๐ ,                   
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๘๔ ตอนที่ ๑๐๑ ฉบับพิเศษ, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๐, ส านักคณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา. 

ส านักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (๒๕๔๑), พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑,           
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๕ ก, ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑, ส านักคณะรัฐมนตรีและ     
ราชกิจจานุเบกษา. 

ส านักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุ เบกษา (๒๕๔๑), พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ,                            
ราชกิ จจานุ เบกษา เล่ ม  ๙๖ ตอนที่  ๗๙  ฉบับ พิ เศษ ,  ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๒๒ ,                        
ส านักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 

ส านักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (๒๕๑๘), พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  
พ.ศ. ๒๕๑๘ , ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๕ ฉบับพิเศษ, ๙มกราคม ๒๕๑๗,         
ส านักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 

ส านักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (๒๕๒๒), พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. ๒๕๒๒,           
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๖๓ ฉบับพิเศษ, ๒๗ เมษายน ๒๕๒๒, ส านักคณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา. 

ส านักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (๒๕๕๑), พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑,           
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๓ ก, ๕ มีนาคม ๒๕๕๑, ส านักคณะรัฐมนตรีและ       
ราชกิจจานุเบกษา. 

ส านักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (๒๕๕๑), พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ ,           
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๒, ๘ เมษายน ๒๕๓๕, ส านักคณะรัฐมนตรีและ           
ราชกิจจานุเบกษา. 

ส านักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (๒๕๕๑), พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ     
พ.ศ. ๒๕๔๕ ,ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๑๖ ก, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑,      
ส านักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 

ส านักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (๒๕๔๖), พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖, ราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๒๐ ตอนที่๑๐๐ ก ,          
๙ ตุลาคม ๒๕๔๖, ส านักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.             

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องทุกข์ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ 
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ส านักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (๒๕๒๒), ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ,  ราชกิจจานุ เบกษา เล ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๙ ง,              
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒, ส านักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 
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