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ค าน า 
 

   ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ก ำหนดนโยบำยในเรื่องกำรแก้ไข้ปัญหำกำรร้องเรียน
ให้เป็นระบบ ก ำหนดมำตรกำร/วิธีกำร โดยให้ประชำชนสำมำรถเสนอเรื่องเรียน แจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด
กฎหมำย และเสนอข้อคิดเห็นหรือค ำติชมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในกำรบริหำรจัดกำร เน้นกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  เพ่ือให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึง
ประชำชนทั่วไป สำมำรถจัดกำรข้อร้องเรียนไปในทิศทำงเดียวกัน กลุ่มงำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุข           
จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องกำรจัดกำรข้อร้องเรียนขึ้น ส ำหรับให้ผู้ปฏิบัติงำนต้องปฏิบัติ
ตำมขั้นตอน/วิธีปฏิบัติในเรื่องกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ หำกยังมีข้อสงสัยสำมำรถ
ติดต่อสอบถำมได้ที่ กลุ่มงำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ ต่อ 
๑๓๐,๑๓๒, หรือ legalaffairsgroup@gmail.com 
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หน้ำที่ ๑ 
บทที่ ๑ 
บทน า 

๑.1 หลักการและเหตุผล 
ในกำรให้บริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐ เป็นกำรจัดบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชน 

โดยผู้ให้บริกำร ประกอบด้วย ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนรำชกำร พนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งประชำชนคำดหวังในกำรให้บริกำรทำงด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข จำกสถำน
บริกำรสำธำรณสุขของภำครัฐ กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล ร้ำนขำยยำ หรือใบอนุญำต   
ต่ำง ๆ ซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กำรตรวจสอบ ควบคุมกำรด ำเนินกำร 
กำรคุ้มครองผู้บริโภคทำงด้ำนสำธำรณสุข กำรคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ
แม้แต่กำรร้องทุกข์ของเจ้ำหน้ำที่  ซึ่งคับข้องใจในกำรปฏิบัติรำชกำรเหล่ำนี้ ย่อมสะท้อนถึงกำรจัดบริกำร              
ว่ำได้เป็นไปตำมมำตรฐำน หรือเป็นที่พึงพอใจของประชำชนหรือไม่ ในปัจจุบันกำรจัดช่องทำงเพ่ือให้ประชำชน
สำมำรถตรวจสอบกำรด ำเนินกิจกำรของภำครัฐ ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดหำพัสดุ กำรคัดเลือก คัดสรรเจ้ำหน้ำที่              
เข้ำมำปฏิบัติงำนในหน่วยงำนต่ำงๆ จึงมีควำมส ำคัญและหน่วยงำนมีควำมจ ำเป็นต้องจัดช่องทำง                       
เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบำะแสพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ที่ส่อไปในทำงกำรทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำหน่วยงำนได้ทรำบถึงเหตุกำรณ์เหล่ำนั้น เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง และ
วำงแผนงำนป้องกันมิให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์  หรือกรณีเมื่อเกิดเหตุแล้วก็จะสำมำรถแก้ไขเหตุกำรณ์ได้ทัน
มิให้เกิดควำมเสียหำยบำนปลำย และสำมำรถแก้ไขเยียวยำผู้เสียหำยได้ทันท่วงที ส ำนักงำนสำธำรณสุข                                            
จังหวัดบุรีรัมย์ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเพ่ือให้กำรจัดกำรกับเรื่องรำวร้องทุกข์ให้มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ                   
และก่อประโยชน์ต่อประชำชน และเป็นกำรป้องกันมิให้เกิดเหตุกำรณ์อันพึงประสงค์ หรือพฤติกำรณ์ที่ส่อไป
ในทำงทุจริตหรือประพฤติมิชอบ จึงได้ทบทวนกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดบุรีรัมย์ และ วำงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตำม กฎหมำย ระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังกล่ำว 

1.๒ วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือก ำหนดกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้มีมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องเรียน               

ร้องทุกขอ์ย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๒) เพ่ือให้กำรด ำเนินกระบวนกำรรับเรื่องรำวร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นไปตำมขั้นตอนที่สอดคล้อง                

กับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับกำรรับเรื่องร้อง รำวร้องเรียนร้องทุกข์                     
อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ 

๓) เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรแสดงล ำดับขั้นตอน กระบวนวิธีกำรปฏิบัติงำน ที่สำมำรถถ่ำยทอด                
ให้ผู้เข้ำมำปฏิบัติงำนใหม่เข้ำใจจนสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง และตลอดจนสำมำรถเผยแพร่ให้
บุคคลภำยนอกหรือผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนงำนที่มีอยู่ ทั้งสำมำรถเสน อแนะ 
ปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนได ้

๔) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชำชน และผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำญำจักรไทย 
 
 
 
 



หน้ำที่ ๒ 
บทที่ ๒ 

กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

2.1 หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
       ๒.๒.๑ งานนิติการ เป็นหน่ วยงำนรับ เรื่องร้องเรียน เกี่ ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลในสั งกัด                 
กระทรวงสำธำรณสุขรวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งประกอบด้วย ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๗ ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำง 
ประจ ำของส่วนรำชกำร พ.ศ.๒๕๓๗ และระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร  พ.ศ.๒๕๕๖ 
สอบสวน/พิจำรณำเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดของเจ้ำหน้ำที่  
พ.ศ.๒๕๓๙ และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของ
เจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.๒๕๓๙ และกำรด ำเนินคดีแพ่งหรือปกครองที่เกี่ยวเนื่องกันรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีพิพำท
ในกำรรักษำพยำบำลที่เกิดขึ้นหรือเชื่อว่ำจะเกิดขึ้นในสถำนบริกำรในสังกัด เจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทที่เกิดจำก
กำรรักษำพยำบำลของสถำนบริกำรในสังกัด ประสำนคดีเพ่ือแก้ต่ำงในคดีแพ่งและคดีอำญำที่มีมูลเหตุจำกกำร
รักษำพยำบำลของสถำนบริกำรในสังกัด รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรบังคับใช้กฎหมำย พระรำชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ.๒๕๓๕ พระรำชบัญญัติคุ้มครองสุขภำพของผู้ ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
พระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ รับเรื่องด ำเนินคดีอำญำที่เกี่ยวกับกฎหมำยที่อยู่ใน
กำรบังคับใช้ของกระทรวงสำธำรณสุข 
 
 

ศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

กลุ่มงานนิตกิาร กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภค กลุ่มงานประกันสุขภาพ 



หน้ำที่ ๓ 
 2.2.2 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เป็นหน่วยงำนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เกี่ยวกับกำรบังคับใช้กฎหมำยพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ.๒๕๑๐ พระรำชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท 
พ.ศ.๒๕๑๘ พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ.๒๕๒๒ พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ พระรำชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๓๑ พระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ.๒๕๓๕ พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล                    
พ.ศ.๒๕๔๑ 
 2.2.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ เป็นหน่วยงำนในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้กำรรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองสิทธิให้แก่ประชำชน เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติได้ก ำหนดรวมทั้งสำมำรถ 
สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้ให้และผู้รับบริกำร จึงด ำเนินกำรด้วยแนวคิดกำรคุ้มครองสิทธิ
ประชำชนเป็นกลไกที่ช่วยเหลือให้ประชำชนได้รับบริกำรตำมสิทธิ์ที่กฎหมำยก ำหนด ในขณะเดียวกันก็จะช่วย
ลดควำมขัดแย้งระหว่ำงผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร กำรรับเรื่องร้องเรียนท ำให้หน่วยงำนได้รับทรำบปัญหำเรื่อง
คุณภำพมำตรฐำนของหน่วยบริกำรสำมำรถน ำไปพัฒนำระบบบริกำรให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น กำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนเป็นกลไกส ำคัญในกำรป้องกันปัญหำเรื่องร้องเรียน และน ำไปสู่กำรมีควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง            
ผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร กำรป้องกันปัญหำกำรละเมิดสิทธิเป็นขั้นตอนส ำคัญในกระบวนกำรคุ้มครองสิทธิ์
ของประชำชน ทั้งยังเป็นกำรด ำเนินกำรที่หลีกเลี่ยงกำรเผชิญหน้ำระหว่ำงผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรอีกด้วย 
2.3 ค าจ ากัดความ 
 ส่วนราชการ หมำยถึง ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงำนอ่ืนของรัฐที่อยู่ในกำรก ำกับของรำชกำรฝ่ำยบริหำร แต่ไม่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รัฐวิสำหกิจ 
 ผู้บริหาร หมำยถึง ผู้ที่มีอ ำนำจลงนำมหรือสั่งกำรในขั้นตอนต่ำงๆ เพ่ือให้เรื่องร้องเรียนได้รับกำรแก้ไข
เป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจำรณำพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ร้องทุกข์ได้ยื่น
หรือส่งต่อเจ้ำหน้ำที่ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ร้องทุกข์แทน และผู้จัดกำรแทน 
 ผู้รับบริการ หมำยถึง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับควำมเดือนร้อนหรือต้องกำรเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือ           
ให้ข้อมูลตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้นๆ 
 ผู้ร้องทุกข์ หมำยถึง ผู้ได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยอำจเดือดร้อนเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำน            
ของเจ้ำหน้ำที่หรือส่วนรำชกำร หรือจ ำเป็นต้องให้ส่วนรำชกำรช่วยเหลือเยียวยำหรือปลดเปลื้องทุกข์มีสิทธิ
เสนอค ำร้องทุกข์ต่อส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องได้ 
 การร้องทุกข์ หมำยถึง กำรร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไป หรือผู้ที่มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำ
วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตำมกฎหมำย หรือระเบียบ เนื่องจำกเกิดจำกควำมทุกข์จำกกำรกระท ำของผู้บังคับบัญชำ
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำได้ทบทวนหำแนวทำงแก้ไขในส่วนที่ไม่ถูกต้อง หรือชี้แจงเหตุผลควำมถูกต้องที่ได้รับปฏิบัติ
ให้ผู้ร้องทุกข์ทรำบและหำยข้องใจ หรือให้ผู้บังคับบัญชำระดับสูงขึ้นไปได้พิจำรณำให้ควำมเป็นธรรม 
 ค าร้องทุกข์ หมำยถึง เรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ซึ่งได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยเนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ใน 
สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้ยื่นหรือส่งถึงเจ้ำหน้ำที่ตำมช่องทำงต่ำงๆ 
 เรื่องร้องทุกข์ หมำยถึง ควำมเดือนร้อนเสียหำยอันเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ ของเจ้ำหน้ำที่ใน
สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น กำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ในโรงพยำบำล กำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
หน่วยงำน กำรบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่ำงๆ 
 
 



หน้ำที่ 4 
 การร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต หมำยถึง กำรรับเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ได้แก่ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข กระท ำผิดทำง
วินัย โดยมีกำรฝ่ำฝืนข้อห้ำมหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมำยที่กฎหมำยหรือระเบียบได้ก ำหนดไว้ว่ำเป็นควำมผิดทำง
วินัย โดยมีกำรฝ่ำฝืนข้อห้ำมหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมำยหรือระเบียบได้ก ำหนดไว้ว่ำเป็นควำมผิดทำงวินัยและ
ก ำหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อำจเป็นทั้งเรื่องเก่ียวกับงำนรำชกำรหรือเรื่องส่วนตัว 
 หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หมำยถึง งำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
 หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หมำยถึง หน่วยงำนที่มีหน้ำที่จัดกำรแก้ไขเก่ียวกับเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียนนั้นๆ ประกอบด้วย งำนนิติกำร กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข กลุ่มงำน
ประกันสุขภำพ 
 การด าเนินการ หมำยถึง กำรจัดกำรกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตั้งแต่ต้นจนถึงกำรได้รับกำรแก้ไขหรือ
ได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องทุกข์ 
 การอุทธรณ์ หมำยถึง กำรไม่เห็นด้วยต่อมติหรือมำตรกำรใดๆ ที่คณะกรรมกำรสั่งกำร หรือมีปัญหำใน
มติหรือมำตรกำรนั้นๆ และต้องกำรให้มีกำรทบทวน 
 บัตรสนเท่ห์ หมำยถึง เฉพำะจดหมำยฟ้องหรือกล่ำวโทษผู้อ่ืนที่ระบุหลักฐำนกรณีสิ่งแวดล้อมปรำกฏ
ชัดแจ้ง ชี้ตัวบุคคลแน่นอน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำว่ำมีเหตุผลหรือพฤติกำรณ์เชื่อมโยงพอที่จะ
เชื่อในเบื้องต้นได้หรือไม่เพียงใดว่ำข้อกล่ำวหำควรจะเป็นเช่นนั้น 
 การบริหาร หมำยถึง กำรที่ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโดยเปิดเผย โปร่งและเป็น
ธรรม โดยพิจำรณำถึงประโยชน์และผลเสียทำงสังคม ภำระต่อประชำชน คุณภำพ วัตถุประสงค์ที่ด ำเนินกำร
และประโยชน์ระยะยำวของรำชกำรที่ได้รับประโยชน์ประกอบกัน 
 การบริหารทางการแพทย์และสาธารณสุข หมำยถึง กำรให้บริกำรรักษำพยำบำลหรือกำรด ำเนินกำร
ทำงกำรแพทย์หรือสำธำรณสุขของหน่วยบริกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข แล้วเกิดเหตุ                       
อันไม่พึงประสงค์ มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นกับผู้รับบริกำร และผู้รับบริกำรหรือญำติมีควำมสงสัยในกำรให้บริกำร
ดังกล่ำว หรือเรียกร้องให้เจ้ำหน้ำที่หน่วยบริกำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หรือกระทรวง
สำธำรณสุขรับผิดชอบ 
 เรื่องร้องเรียนทางการแพทย์ หมำยถึง หนังสือหรือสิ่งใดๆ จำกบุคคลหรือองค์กร ที่แสดงให้ปรำกฏได้
ว่ำมีกำรให้บริกำรรักษำพยำบำล หรือกำรด ำเนินกำรทำงกำรแพทย์ หรือสำธำรณสุขของหน่วยบริกำรในสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขแล้วเกิดเหตุกำรณ์อันไม่พึงประสงค์ มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นกับผู้รับบริกำร 
และผู้รับบริกำรหรือญำติมีควำมสงสัยในกำรให้บริกำรดังกล่ำวหรือเรียกร้องให้เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนบริกำร 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขหรือกระทรวงสำธำรณสุขรับผิดชอบ 
 ความขัดแย้ง หมำยถึง ประเด็นปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรอันเกิดจำกกำรให้
หรือรับบริกำรสำธำรณสุข น ำไปสู่ควำมไม่พึงพอใจ กำรร้องเรียนหรือฟ้องร้อง อำจเป็นควำมขัดแย้งที่แฝงอยู่
ก ำลังเกิดขึ้น มีกำรแสดงออกชัดเจน หรือเป็นกรณีพิพำทแล้วในระบบกำรแพทย์ 
 การเจรจาไกล่เกลี่ย หมำยถึง กระบวนกำรไกล่เกลี่ยด้วยกำรสื่อสำรสนทนำระหว่ำงคู่กรณี หรือผู้แทน
ตั้งแต่เริ่มมีควำมขัดแย้ง เพ่ือหำทำงออกของปัญหำและข้อตกลงที่พึงพอใจโดยเร็วร่วมกัน และเพ่ือมิให้ควำม
ขัดแย้งยังบำนปลำย 
 
 



หน้ำที่ 5 
 การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง หมำยถึง กำรเจรจำไกล่เกลี่ยด้วยควำมช่วยเหลือของบุคคลที่สำมที่เป็น
กลำง ท ำหน้ำที่ช่วยให้เกิดกระบวนกำรกลุ่มปรึกษำหำรือร่วมกัน ด้วยบรรยำกำศและสัมพันธภำพที่ดีต่อกัน 
คู่กรณีเกิดข้อตกลงที่พึงพอใจร่วมกันโดยคนกลำงไม่ได้มีหน้ำที่ตัดสินใจแทนคู่กรณี 
 ผู้ไกล่เกลี่ย หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยควำมขัดแย้งในระบบกำรแพทย์
หรือผู้ได้รับมอบหมำย หรืออำจเป็นบุคคลภำยนอกที่คู่กรณียอมรับร่วมไกล่เกลี่ยด้วยก็ได ้
 การชุมนุมร้องเรียน หมำยถึง กำรรวมตัวกันของกลุ่มคนเพ่ือแสดงออกทำงควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆ 
เช่น กำรด ำเนินชีวิต สิ่งแวดล้อม สุขอนำมัย ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสภำพปัญหำที่กลุ่มได้รับผลกระทบเป็น
กำรรวมตัวที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหำควำมเดือดร้อนของกลุ่มคนและ/หรือได้รับผลกระทบเป็นกำรรวมตัวที่
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหำควำมเดือดร้อนของกลุ่มคนและ/หรือได้รับผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข 
 2.4 ประเภทเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 2.4.1 การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
  นิยาม กำรให้บริกำรรักษำพยำบำลหรือกำรด ำเนินกำรทำงกำรแพทย์หรือสำธำรณสุขของ
หน่วยบริกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขแล้วเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ มีควำมเสียหำย
เกิดขึ้นกับผู้รับบริกำร และผู้รับบริกำรหรือญำติมีควำมสงสัยในกำรให้บริกำรดังกล่ำว หรือร้องเรียนให้
เจ้ำหน้ำที่หน่วยบริกำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หรือกระทรวงสำธำรณสุขรับผิดชอบ 
  ตัวอย่าง ๑) กำรวินิจฉัยโรคผิดพลำด 
    ๒) กำรรักษำผิดพลำด ฯลฯ 
 2.4.2 คุณภาพการให้บริการ 
  นิยาม กำรที่ผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่เกิดขึ้นกับ
หน่วยงำนบริกำรของกระทรวงสำธำรณสุข 
  ตัวอย่าง  ๑) กำรตรวจนำน  
    ๒) แพทย์/พยำบำล เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขล่ำช้ำ  
    ๓) แพทย์ปฏิเสธกำรรักษำ  
    ๔) กิริยำไม่เหมำะสม/วำจำไม่สุภำพ  
    ๕) ไม่เต็มใจให้บริกำร  
    ๖) ระบบส่งต่อผู้ป่วย  
    7) อ่ืนๆ 
 2.4.3 การบริหารจัดการ 
  นิยาม กำรที่ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโดยเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรมโดย
พิจำรณำถึงประโยชน์และผลเสียทำงสังคม ภำระต่อประชำชน คุณภำพ วัตถุประสงค์ที่จะด ำเนินกำรและ
ประโยชน์ระยะยำวของรำชกำรที่จะได้รับประกอบกัน 
  ตัวอย่าง   
   ๑) กำรบริหำรทั่วไป และงบประมำณ ร้องเรียนโดยผู้กล่ำวหำผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนที่มีพฤติกรรมส่อไปในทำงไม่สุจริตหลำยประกำร 
   ๒) กำรบริหำรพัสดุ ร้องเรียนโดยกล่ำวหำผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีพฤติกรรม
ส่อไปในทำงไม่โปร่งใสหลำยประกำร 
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   ๓) กำรบริหำรงำนบุคคล ร้องเรียนโดยกล่ำวหำว่ำผู้ บริหำร และผู้ เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรแต่งตั้ง กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบและกำรแต่งตั้งโยกย้ำย           
ไม่ชอบธรรม ฯลฯ 
 ๒.๔.๔ วินัยข้าราชการ  
  นิยาม  กฎ ระเบียบ ต่ำงๆ ที่วำงหลักเกณฑ์เพ่ือเป็นกรอบควบคุมให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่
และก ำหนดแบบแผนควำมประพฤติของข้ำรำชกำร เพื่อให้ข้ำรำชกำรประพฤติปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย โดยก ำหนดให้ข้ำรำชกำรวำงตัวให้เหมำะสม ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ.๒๕๕๑  
 ตัวอย่าง กำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมบทบัญญัติ ว่ำด้วยวินัยข้ำรำชกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด ฯลฯ 
 2.4.5 การทุจริต 
 นิยาม  ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในต ำแหน่งหรือหน้ำที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติ
อย่ำงใดในพฤติกำรณ์ที่อำจท ำให้ผู้ อ่ืนเชื่อว่ำมีต ำแหน่งหรือหน้ำที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต ำแหน่งหน้ำที่นั้นหรือใช้
อ ำนำจในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น 
 ตัวอย่าง 
  ๑) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกี่ยวกับครุภัณฑ์ พัสดุ กำรก่อสร้ำง 
  ๒) กำรบริหำรงำนของหน่วยงำนที่ส่อไปในทำงไม่สุจริต 
  ๓) อ่ืนๆ  
 2.4.6 ค่าตอบแทน 
  นิยาม กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ มีเจตนำรมณ์เพ่ือกำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนบริกำรในช่วงนอกเวลำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ที่
ปฏิบัติงำนนอกหน่วยบริกำร หรือต่ำงหน่วยบริกำรทั้งในเวลำรำชกำรและนอกเวลำรำชกำร 
  ตัวอย่าง  
   ๑) กำรเบิกเงิน พตส. 
   ๒) ค่ำตอบแทนไม่ท ำเวชปฏิบัติ 
   ๓) ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
   ๔) ค่ำตอบแทน อสม. 
   ๕) อ่ืนๆ  
 2.4.7 ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐ 
  นิยาม กำรที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหำยของหน่วยงำน ร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำน
เกี่ยวกับกำรกระท ำใดๆ ที่มีผลก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดต่อผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข 
  ตัวอย่าง  
   ๑) ให้รับผิดชอบใช้ในควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรกระท ำละเมิดของเจ้ำหน้ำที่หรือ
หน่วยงำน 
   ๒) เจ้ำหน้ำที่ยืมเงินประชำชนแล้วไม่คืน 
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 2.4.8 สวัสดิการของรัฐ 
  นิยาม เป็นระบบทำงสังคมที่รัฐให้หลักประกันแก่ประชำชนอย่ำงเท่ำเทียมกันในด้ำน
ปัจจัยพื้นฐำนที่จ ำเป็นเพ่ือสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 
  ตัวอย่าง  
  ๑) หลักประกันสุขภำพ ทุกคนมีสิทธิได้รับกำรป้องกันและรักษำโรค 
  ๒) กองทุนประกันสังคม 
  ๓) กองทุนข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
  ๔) อ่ืนๆ  
 2.4.9 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
  นิยาม กำรที่ผู้ร้องเรียนแสดงออกทำงควำมคิดเห็นหรือกำรเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
  ตัวอย่าง  
   ๑) กำรปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
   ๒) กำรปรับปรุงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสิ่งแวดล้อม 
   ๓) กำรเพ่ิมบุคลำกร 
   ๔) กำรเพ่ิมอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
   ๕) อ่ืนๆ 
 2.4.10 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารสุข 
  นิยาม กำรปกป้องดูแลผู้บริโภค ให้ได้รับควำมปลอดภัย เป็นธรรมจำกผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 
ผลิตภัณฑ์ด้ำนสุขภำพ สิ่งแวดล้อม บริกำรทำงกำรแพทย์ และกำรสำธำรณสุข 
  ตัวอย่าง 
   ๑) กำรให้บริกำรที่ไม่ได้มำตรฐำน 
   ๒) ตลำดสด ร้ำนค้ำ/แผงลอย ไม่สะอำด 
   ๓) สิ่งแวดล้อมท่ัวไป เช่น ขยะ/สิ่งปฏิกูล น้ ำเสีย กลิ่นเหม็น เหตุร ำคำญ 
   ๔) สถำนบริกำร หรือสถำนประกอบกำรที่ไม่ได้รับอนุญำต 
   ๕) อ่ืนๆ  
 2.4.11 การคุ้มครองตามกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  นิยาม กำรดูแลสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่มิให้ได้รับควันบุหรี่จำกผู้สูบบุหรี่ ด้วยกำรก ำหนดให้มี
กำรคุ้มครองสถำนที่ตำมที่รัฐมนตรีประกำศให้เป็นสถำนที่ห้ำมสูบบุหรี่ และก ำหนดให้เจ้ำของผู้ดูแลสถำนที่
แสดงป้ำย “ห้ำมสูบบุหรี่” และไม่อนุญำตให้สูบบุหรี่ในสถำนที่ดังกล่ำว  
  ตัวอย่าง  
   ๑) กำรคุ้มครองสุขภำพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองสุขภำพของ           
ผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ด้วยกำรตรวจสอบสถำนที่ที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นสถำนที่คุ้มครองสุขภำพของ             
ผู้ไม่สูบบุหรี่ด้วยกำรแสดงป้ำย “ห้ามสูบบุหรี่” ไว้บริกำรทำงเข้ำ – ออก สถำนที่ดังกล่ำว ไม่จัดอุปกรณ์
สนับสนุนในกำรสูบบุหรี่ เช่น ที่เข่ียบุหรี่ และไม่อนุญำตให้ผู้ใดสูบบุหรี่ในสถำนที่ดังกล่ำว 
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   ๒) กำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ เป็นกำรควบคุมกำรขำย ตำมพระรำชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแนะน ำตรวจสอบ ผู้ขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบ มิให้ขำยผลิตภัณฑ์ยำสูบแก่บุคคลที่
มีอำยุต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ และขำยผลติภัณฑ์ยำสูบตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือห้ำมไว้ 
   ๓) กำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ เพ่ือเป็นกำรตรวจแนะน ำ ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยดังกล่ำว 
 2.4.12  ขอความอนุเคราะห์ 
  นิยาม กำรขอควำมอนุเครำะห์และกำรขอควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ นอกเหนือจำกสิทธิที่
พึงได้รับ 
  ตัวอย่ำง  
   ๑) ค่ำรักษำพยำบำล 
   ๒) กำรขอขึ้นทะเบียนกำรล้ำงไต 
   ๓) กำรส่งเครำะห์ผู้พิกำร 
   ๔) อ่ืนๆ 
2.5 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2.5.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความท่ีไม่สุภาพ ประกอบด้วย 
  ๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ชัดเจน 
  ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  ๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ของเรื่องร้องเรียน ปรำกฏอย่ำงชัดเจนว่ำได้รับควำมเดือดร้อน
หรือเสียหำย ต้องกำรให้แก้ไขด ำเนินกำรอย่ำงไร หรือชี้ช่องทำงแจ้งเบำะแส เกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่/
หน่วยงำน ชัดเจนเพียงพอที่สำมำรถด ำเนินกำรสืบสวน/สอบสวนได้ 
  ๔) ระบุ พยำนเอกสำร พยำนวัตถุ และพยำนบุคคล (ถ้ำมี) 
 2.5.2 ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีมีมูลเหตุ มิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำงข่ำวที่เสียหำยต่อบุคคลอื่น
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 2.5.3 เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้ทางราชการช่วยเหลือหรือขจัดความเดือนร้อน 
 ๒.๕.๔ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ต่ำงๆ ของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
 2.5.5 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สำมำรถหำข้อมูลเพ่ิมเติมได้
ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับเป็นข้อมูลและเก็บเป็น
ฐำนข้อมูล 
 2.5.6 ไม่เป็นค าร้องท่ีเข้าลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ค ำร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่ บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐำนพยำนแวดล้อมชัดเจน และ
เพียงพอที่จะท ำกำรสืบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๑ จึงจะได้รับ
พิจำรณำเป็นกำรเฉพำะเรื่อง 
  ๒) ค ำร้องเรียนที่เข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศำลได้มีค ำพิพำกษำหรือ
ค ำสั่งถึงที่สุดแล้ว 
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  ๓) เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรงหรือองค์กร
อิสระที่กฎหมำยก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ เว้นแต่ค ำร้องจะระบุว่ำหน่วยงำนดังกล่ำวไม่ด ำเนินกำร หรือ
ด ำเนินกำรแล้วยังไม่มีผลควำมคืบหน้ำ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำ 
  ๔) ค ำร้องเรียนที่เกิดจำกกำรโต้แย้งสิทธิระหว่ำงบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 
  นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำว่ำจะรับไว้
พิจำรณำหรือไม่เป็นเรื่องเฉพำะกรณ ี
2.6 หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์ และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ กรณีของข้าราชกรพลเรือน
สามัญ  
 ๒.๖.๑ กรณีคับข้องใจที่จะร้องทุกข์ได้ 
  ควำมคับข้องใจอันเป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรนั้น ต้องมีลักษณะอย่ำงหนึ่ง อย่ำง
ใด ดังนี้ 
  ๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติโดยไม่มีอ ำนำจหรือนอกเหนือ
อ ำนำจหน้ำที่หรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย หรือไม่ถูกต้องตำมรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีกำรอันเป็นสำระส ำคัญที่
ก ำหนดไว้ส ำหรับกำรนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นกำรเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือมีลักษณะเป็น
กำรสร้ำงขั้นตอนโดยไม่จ ำเป็นหรือสร้ำงภำระให้เกิดข้ึนเกินสมควร หรือเป็นกำรใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 
  ๒) ไม่มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ 
  ๓) ประวิงเวลำ หรือหน่วงเหนี่ยวกำรด ำเนินกำรบำงอย่ำงอันเป็นเหตุให้เสียสิทธิ หรือไม่ได้รับ
สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลำอันสมควร 
  ๔) ไม่เป็นไปตำม หรือขัดกับระบบคุณธรรม ตำมมำตรำ ๔๒ พระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  
 2.6.2 ผู้มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยร้องทุกข์ 
  เพ่ือทกให้เกิดควำมเข้ำใจและควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกัน เมื่อมีปัญหำเกิดขึ้นควรจะได้
ปรึกษำหำรือท ำควำมเข้ำใจกัน โดยผู้บังคับบัญชำต้องให้โอกำสและรับฟัง หรือสอบถำมเก่ียวกับปัญหำดังกล่ำว
เพ่ือเป็นทำงแห่งกำรท ำควำมเข้ำใจและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในชั้นต้น แต่ถ้ำผู้มีควำมคับข้องใจไม่ประสงค์จะ
ปรึกษำหำรือ หรือปรึกษำหำรือแล้วไม่ได้รับค ำชี้แจง หรือได้รับค ำชี้แจงแล้วไม่เป็นที่พอใจก็ให้ร้องทุกข์ตำม กฎ 
ก.พ.ค. ได้ดังนี้ 
 ๑) เหตุเกิดจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชำชั้นต้นเหนือข้ึนไปตำมล ำดับ คือ  
  (๑) กรณีที่เหตุแห่งกำรร้องทุกข์เกิดจำกผู้บังคับบัญชำในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคต่ ำกว่ำ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เช่น สำธำรณสุขอ ำเภอ นำยอ ำเภอ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล นำยแพทย์สำธำรณสุข
จังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์ 
  (๒) กรณีที่เหตุแห่งกำรร้องทุกข์เกิดจำกผู้บังคับบัญชำในรำชกำรบริหำรส่วนกล่ำวที่ต่ ำกว่ำ
อธิบดี เช่น ผู้อ ำนวยกำรกอง หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ให้ร้องทุกข์ต่ออธิบดี และให้อธิบดีเป็นผู้มีอ ำนำจวินิจฉัย
ร้องทุกข์ ส ำหรับกรณีส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ถ้ำเหตุเกิดจำกผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยในสังกัดสถำบัน
พระบรมรำชชนก และผู้อ ำนวยกำรส ำนักหรือหน่วยงำนส่วนกลำง จะต้องร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวง 
สำธำรณสุข (ในฐำนะอธิบดี) และปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์ 
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  (๓) กรณีที่ เหตุแห่งกำรร้องทุกข์เกิดจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรืออธิบดี ให้ร้องทุกข์ต่อ
ปลัดกระทรวงซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำของผู้ร้องทุกข์ และให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์ อนึ่ง 
กรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีค ำสั่งย้ำยหรือเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรประเภทวิชำกำร ตั้งแต่ระดับช ำนำญกำร
พิเศษลงมำ ซึ่งเป็นอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ตำมมำตรำ ๕๗(๑๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ กรณีร้องทุกข์เรื่องดังกล่ำวให้ร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
 ๒) เหตุเกิดจำกปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด หรือนำยกรัฐมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ดังนั้น ถ้ำ
เหตุร้องทุกข์เกิดจำกปลัดกระทรวงสำธำรณสุขต้องร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. อนึ่ง ค ำสั่งต่ำงๆ ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น บรรจุแต่งตั้ง เลื่อน ย้ำย โอน นั้น ถ้ำท ำให้
ข้ำรำชกำรเกิดควำมคับข้องใจแล้ว ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ทุกกรณี ส ำหรับกรณีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดซึ่งได้รับมอบ
อ ำนำจจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขให้บรรจุแต่งตั้ง หรือเลื่อนต ำแหน่ง ข้ำรำชกำรในรำชกำรบริหำร
ส่วนภูมิภำค แม้ว่ำจะออกเป็นค ำสั่ งจังหวัด กรณีนี้ต้องถือว่ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ด ำเนินกำรในฐำนะ
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขตำมท่ีได้รับมอบอ ำนำจ กรณีนี้ต้องร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. 
 2.6.3 วิธีการร้องทุกข์ 
  กำรร้องทุกข์ให้ร้องทุกข์ได้ส ำหรับตนเองเท่ำนั้น รับร้องทุกข์แทนผู้อ่ืนไม่ได้ และต้องท ำค ำร้อง
ทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์ ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันทรำบหรือถือว่ำทรำบเหตุแห่งกำร
ร้องทุกข์ โดยค ำร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยค ำสุภำพและอย่ำงน้อยต้องมีสำระส ำคัญ คือ 
  ๑) ชื่อ ต ำแหน่ง สังกัด และที่อยู่ส ำหรับติดต่อเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ 
  ๒) กำรปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ 
  ๓) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมำยที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่ำเป็นปัญหำของเรื่องร้องทุกข์ 
  ๔) ค ำขอของผู้ร้องทุกข์ 
  5) ลำยมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ได้รับมอบหมำยให้ร้องทุกข์แทนกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็น 
 2.6.4 การมอบหมายให้ผู้อ่ืนร้องทุกข์แทน 
  ผู้มีสิทธิร้องทุกข์จะมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนร้องทุกข์แทนตนได้แต่เฉพำะกรณีที่มีเหตุจ ำเป็น
เท่ำนั้น คือ 
  ๑) เจ็บป่วยจนไม่สำมำรถร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง 
  ๒) อยู่ในต่ำงประเทศและคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจร้องทุกข์ได้ทันภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
  ๓) มีเหตุจ ำเป็นอย่ำงอ่ืนที่ผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นสมควร 
  ทั้งนี้ จะต้องท ำเป็นหนังสือลงลำยมือชื่อผู้มีสิทธิร้องทุกข์ พร้อมทั้งหลักฐำนที่แสดงเหตุจ ำเป็น                 
ถ้ำไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลำยนิ้วมือโดยมีพยำนลงลำยมือชื่อรับรองอย่ำงน้อยสองคน 
 2.6.5 หลักฐานประกอบหนังสือร้องทุกข์ 
  ๑) กำรยื่นค ำร้องทุกข์ ให้แนบหลักฐำนที่เกี่ยวข้องพร้อมค ำร้องทุกข์ด้วย กรณีที่ไม่อำจแนบ
พยำนหลักฐำนที่เก่ียวข้องได้ เพรำะพยำนหลักฐำนอยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนทำงปกครอง เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ หรือบุคคลอื่น หรือเพรำะเหตุอ่ืนใด ให้ระบุเหตุที่ไม่อำจแนบพยำนหลักฐำนไว้ด้วย 
  ๒) ให้ผู้ร้องทุกข์ท ำส ำเนำค ำร้องทุกข์และหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ร้องทุกข์รับรองส ำเนำ
ถูกต้อง ๑ ชุด แนบพร้อมค ำร้องทุกข์ด้วย กรณีที่มีเหตุจ ำเป็นต้องมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนร้องทุกข์แทน กรณี
แต่งตั้งทนำยควำมหรือบุคคลอ่ืนด ำเนินกำรในขั้นตอนใดๆ ในกระบวนกำรพิจำรณำวินิจฉั ยเรื่องร้องทุกข์ ให้
แนบหลักฐำนกำรมอบหมำยหรือหลักฐำนแต่งตั้งไปด้วย 
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  ๓) ถ้ำผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงด้วยวำจำในชั้นพิจำรณำของผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้
แสดงควำมประสงค์ไว้ในค ำร้องทุกข์ด้วย หรือจะท ำเป็นหนังสือต่ำงหำกก็ได้แต่ต้องยื่นหนังสือก่อนที่ผู้มีอ ำนำจ
วินิจฉัยเริ่มพิจำรณำ 
 2.2.6 ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชา 
 ๑) เมื่อผู้บังคับบัญชำที่มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์ ได้รับค ำร้องทุกข์แล้วจะมีหนังสือแจ้ง พร้อมทั้ งส่ง
ส ำเนำค ำร้องทุกข์ไปให้ผู้บังคับบัญชำที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ทรำบ โดยให้ผู้บังคับบัญชำนั้นส่งเอกสำร
หลักฐำนที่เกี่ยวข้องและค ำชี้แจง ไปให้ผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์ประกอบกำรพิจำรณำ ภำยใน ๗ วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ ส ำหรับกรณีที่ยื่นค ำร้องทุกข์ผ่ำนผู้บังคับบัญชำที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ก็ให้
ปฏิบัติในท ำนองเดียงกัน 
 ๒) ให้ผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจำรณำเรื่องรำวกำรปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของ
ผู้บังคับบัญชำที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ ในกรณีจ ำเป็นและสมควร อำจจะขอเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ิมเติม รวมทั้งค ำชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำได้ รวมทั้งอำจจะให้ผู้ร้องทุกข์มำแถลงด้วยวำจำ
หรือไม่ก็ได ้
 3) ให้ผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภำยใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
ที่ได้รับค ำร้องทุกข์ และอำจขยำยเวลำได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน 
 ๔) กำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์นั้น อำจจะไม่รับเรื่องร้องทุกข์ หรือมีค ำวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกค ำสั่ง 
และให้เยียวยำควำมเสียหำย ให้ผู้ร้องทุกข์ หรือให้ด ำเนินกำรอ่ืนใด เพ่ือประโยชน์แห่งควำมยุติธรรม และเมื่อ    
ผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้พิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประกำรใดแล้วให้ผู้บังคับบัญชำที่เป็นเหตุแห่งกำร
ร้องทุกข์ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค ำวินิจฉัยนั้นในโอกำสแรกที่ท ำได้ และเมื่อได้ด ำเนินกำรตำมค ำวินิจฉัย
ดังกล่ำวแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทรำบเป็นหนังสือโดยเร็ว ค ำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์
นั้นให้เป็นที่สุด 
2.7 สิทธิของผู้ร้องทุกข์ 
 ๑) ผู้ร้องทุกข์อำจถอนค ำร้องทุกข์ที่ยื่นไว้แล้วในเวลำใดๆ ก่อนที่ผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์จะมี               
ค ำวินิจฉัยเสร็จเด็ดขำดในเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้ 
 ๒) ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิ์คัดค้ำนผู้ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ และคัดค้ำนผู้บังคับบัญชำ
ที่มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์ กรณีท่ีมีเหตุตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎ ก.พ.ค. 
 3) กรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกับค ำวินิจฉัยร้องทุกข์ มีสิทธิฟ้องคดีต่อศำลปกครองชั้ นต้น ภำยใน     
๙๐ วัน นับแต่วันที่รับทรำบ หรือถือว่ำทรำบค ำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชำที่มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์
หรือคณะกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้ำที่ ๑๒ 
บทที่ ๓ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
3.1 กระบวยงานเรื่องราวร้องทุกข์ 
 ๑) ผังกระบวนงานเรื่องราวร้องทุกข์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ร้องทุกข์ 
เสนอค ำร้องทุกข์ 

 

เจ้ำหน้ำที่รับค ำร้องทุกข์ 

ตรวจสอบค ำร้องทุกข์ 

พิจำรณำและด ำเนินกำร
ประสำนเพื่อบรรเทำทุกข ์

ด ำเนินกำรติดตำมผล
เพ่ือบรรเทำทุกข์ 

แจ้งผู้ร้องเรียน 

ขั้นตอนท่ี ๑ 

ขั้นตอนท่ี ๒ 

๑ วัน 

3 วัน 

ขั้นตอนท่ี 3 

๑6 วัน 

ขั้นตอนท่ี 4 

3 วัน 

7 วัน 
ขั้นตอนท่ี 5 

อ้ำงอิง ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ.2552 

ตนเอง 

มอบฉันทะ 

ไม่สามารถยื่นด้วยตนเอง/ไม่สามารถมอบฉันทะ 

บุพการี/ผู้สืบสันดาน 

สามี/ภรรยา 

 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

สสจ. 

ไปรษณีย์ 

โทรศัพท์ 

เว็บไซต์ 

บันทึกลงในแบบสอบข้อเท็จจริง 

พิจารณาอ านาจหน้าท่ี/กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ไม่อยู่ในอ านาจ 

ไม่อยู่ในอ านาจ 

ส่งต่อ 

แจ้งผลผู้ร้อง 

ยุติเร่ือง 

แสวงหาข้อเท็จจริง 

แก้ไขเพิ่มเติม 

๑0 วัน 

แสวงหาพยานหลักฐาน 

รับฟังพยานหลักฐาน 

ให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

ออกตรวจสถานท่ี 

รวบรวมข้อเท็จจริง 

3 วัน 
ไม่ได้ด าเนินการได้ 

ด าเนินการได้ 

จัดท าความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา 

3 วัน 

ท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา 

วิเคราะห์ข้อมูลตอบกลับ 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ 

มีความขัดแย้ง 

พอใจ ยุติเร่ือง 

ไม่ตรงตามความประสงค์ของผู้ร้อง 

หรือ 
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 ๒) ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
      ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้มำติดต่อในช่องทำงต่ำงๆ รวมถึงกำร
ได้รับกำรประสำนงำนจำกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด และหน่วยงำน
นอกจังหวัด โดยด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒                
ซึ่งจ ำแนกข้ันตอนต่ำงๆ ดังนี้  
     (๑) กำรเสนอเรื่องร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์จะหมำยรวมถึง ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ร้องทุกข์และผู้จัดกำร
แทนผู้ร้องทุกข์ ถ้ำผู้ร้องทุกข์ไม่สำมำรถมำยื่นเรื่องด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนแทนได้ คือ บุพกำรี              
สำมี/ภรรยำ ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในกรณีที่ยื่นค ำร้องทุกข์แทนนี้ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำร้องทุกข์ เห็นว่ำมีควำมจ ำเป็น
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของบุคคลภำยนอกที่อำจจะเสียหำยเพรำะกำรร้องทุกข์ จะขอให้ผู้รับมอบฉันทะหรือ
ผู้จัดกำรแทนแสดงบัตรประชำชนหรือเอกสำรส ำคัญหรือเอกสำรส ำคัญประจ ำตัวอย่ำงอ่ืนแทนก็ได้ 
        (๒) กำรรับค ำร้องทุกข์ เมื่อได้รับค ำร้องทุกข์จำกช่องทำงต่ำงๆ ที่ผ่ำนกำรลงทะเบียนสำรบรรณ
หรือจำกกำรรับเรื่องจำกผู้ร้อง ให้บันทึกข้อเท็จจริงเบื้องต้นลงในแบบสอบข้อเท็จจริงและทะเบียนรับค ำร้อง
จัดท ำแฟ้มส ำนวนเรื่องร้องทุกข์ และเสนอต่อผู้บังคับบัญชำเพื่อทรำบและพิจำรณำกำรมอบหมำยให้ด ำเนินกำร 
     (๓) กำรตรวจสอบค ำร้องทุกข์ เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยตรวจสอบว่ำเป็นเรื่องร้องทุกข์หรือไม่ มี
หลักฐำนตรวจสอบได้หรือไม่ หำกไม่น่ำเชื่อถือให้ยุติเรื่อง หรือควรส่งต่อหน่วยงำนใดที่เกี่ยวข้องและแจ้งเพ่ือผู้
ร้องทรำบ หำกตรวจสอบแล้วมีควำมน่ำเชื่อถือ มีหลักฐำนให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรจัดกำรเรื่องร้องทุกข์
ต่อไป พร้อมทั้งตรวจสอบอ ำนำจหน้ำที่ และข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
     (๔) กำรพิจำรณำและด ำเนินกำรประสำนเพ่ือบรรเทำทุกข์ โดยกำรแสวงหำข้อเท็จจริง จำกกำรหำ
พยำนหลักฐำน ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรออกพ้ืนที่เพ่ือแสวงหำข้อเท็จจริง แล้วรวบรวม
ข้อเท็จจริงเพ่ือพิจำรณำว่ำจะด ำเนินกำรต่อไปได้หรือไม่ หำกด ำเนินกำรต่อไปได้ให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชำเพ่ือ
ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือและด ำเนินกำรประสำนให้ควำมช่วยเหลือ 
     (๕) ด ำเนินกำรติดตำมผลกำรบรรเทำทุกข์ หลักจำกที่ได้ประสำนงำนกำรให้ควำมช่วยเหลือแล้ว              
ให้ด ำเนินกำรติดตำมขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แล้วรับเรื่องที่หน่วยงำนได้ด ำเนินกำร               
ตอบกลับมำวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนว่ำตรงตำมควำมประสงค์ของผู้ร้องหรือตำมข้อสั่งกำรจำกผู้บังคับบัญชำ
หรือไม่ หำกครบถ้วนแล้วให้รำยงำนผลตำมแบบบันทึกกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและขอยุติเรื่อง 
     (6) แจ้งผลผู้ร้องและยุติเรื่อง แจ้งผลกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ร้อง กรณีผู้ร้องพอใจให้
ยุติเรือง หำกไม่พอใจและต้องกำรควำมช่วยเหลือเพ่ิมเติมให้วิเครำะห์ข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือด ำเนินกำรให้ควำม
ช่วยเหลือตำมควำมประสงค์ที่แท้จริงต่อไป 
 ๓) ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
      (๑) ทำงจดหมำย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 261 ถนนจิระ ต ำบลในเมือง  
  อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
      (2) ทำงโทรศัพท์ 044-611562 ตอ่ 130 
      (3) ทำงโทรสำร 044-612831 ตอ่ 112 
      (4) ทำงอินเตอร์เน็ต legalaffairsgroup@gmail.com 

       (5) มำยื่นด้วยตนเอง ที่ งำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย ์
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4) แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน 
บันทึกการรับเรื่องร้องเรียน 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้ำที่ ๑๕ 
3.2 กระบวนงานการด าเนินการทางวินัย 

วันที่รับ..............................................................เวลำ....................................น.                เลขที่รับ................/................. 
ร้องเรียนทำง       หนังสือหรือจดหมำย  โทรศัพท์  E-Mail  จำกหน่วยงำนอื่น  มำพบด้วยกับเอง 

ผู้ร้องเรียน นำย/นำง/นำงสำว................................................................................. อำยุ....... ...........................ปี 

เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน....................................ที่อยู่.........................................................โทรศัพท์................................. 

ประเด็นที่ร้องเรียน  อำหำร  ยำ  เครื่องส ำอำง  เครื่องมือทำงกำรแพทย์  

     สถำนพยำบำลสำธำรณสุขหรือสิ่งแวดล้อม  อ่ืนๆ 

เรื่อง....................................................................................................................... .......................................................... ......... 

รำยละเอียด (ใคร-ท ำอะไร-ที่ไหน-อย่ำงไร-เมื่อไร) 

............................................................................................................................. ...................................................................  

............................................................................................................................. ...................................................................  

............................................................... ............................................................................................................................. ..... 

............................................................................................................................. ....................................................................  

............................................................................................................................. .............................................................. ...... 

............................................................................................................................. ....................................................................  

.................................................................................................................................................................................... ............. 

..................................................................................................................... ............................................................................  

............................................................................................................................. .................................................................... 

............................................................................................................................. .................................................................... 

        ลงชื่อ..................................................ผู้ร้องเรียน       ลงชื่อ..................................................ผู้ร้องเรียน  
              (.................................................)                         (................................................ .) 
 
เรียน  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์     ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 
         เห็นควรด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง    รำยงำนให้ทรำบ 
.....................................................................................   …………………………………………………………………. 
.....................................................................................        ……..…………………………………………………………… 
.....................................................................................        ………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………… 
ลงวันที่.............................................................. 
        (.............................................................) 
             ............./................/..................... 
 
 
 

    

    

  

 

  

 

หน้ำที่ ๑๔ 



หน้ำที่ ๑๕    
 3.2 กระบวนงานการด าเนินการทางวินัย 
 ๑) ผังกระบวนงานการด าเนินการทางวินัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๒) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     ข้อ ๑ เมื่อมีกำรกล่ำวหำหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัย
ผู้บังคับบัญชำของผู้นั้นมีหน้ำที่ต้องรำยงำนตำมล ำดับชั้นให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ 
ทรำบโดยเร็ว โดยท ำเป็นหนังสือ ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีสำระส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 
 
 

มีกำรกล่ำวหำ/สงสัย ว่ำข้ำรำชกำรกระท ำผิดวินัย 

ผู้บังคับบัญชำ ผู้บังคับบัญชำผู้สั่งบรรจุ มำตรำ ๕๗ 

ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

-สืบเอง 
-มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่สืบ 
-ตั้งคณะกรรมกำรสืบสวน 

ด ำเนินกำร/สั่ง สืบสวน 

มำตรำ ๙๑ วรรค ๑ 

พิจำรณำในเบื้องต้น 

มำตรำ ๙๑ วรรค ๑ 

ผู้บังคับบัญชำ ผู้สั่งบรรจุ มำตรำ ๕๗ พิจำรณำเห็นว่ำ 

ยุติเรื่อง กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำ  
กระท ำผิดวินัย มำตรำ ๙๑ วรรค ๑ 

กรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย 
มีหลักฐำนเบื้องต้น มำตรำ ๙๑ วรรค ๒ 

ผู้บังคับบัญชำ มำตรำ ๕๗ 
ด ำเนินกำร/สั่งกำร แจ้งข้อกล่ำวหำ 
/สรุปพยำนหลักฐำนฯให้ทรำบรับฟัง 
ค ำชี้แจง ตำมมำตรำ ๙๒ (แจ้งเอง/มอบ
เจ้ำหน้ำที่/มอบคณะกรรมกำรสืบสวนฯ 

มีมูลไม่ร้ำยแรง มีมูลร้ำยแรง 

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

ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำง
วินัยอย่ำงร้ำยแรง (ด ำเนินกำร
ตำม กฎ ก.พ.ว่ำด้วยกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ.2556) 

พิจำรณำ/ลงโทษ 



หน้ำที่ ๑๖ 
  (๑) ชื่อผู้กล่ำวหำ (ถ้ำมี) 
  (๒) ชื่อและต ำแหน่งของผู้ถูกกล่ำวหำ 
  (๓) ข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์แห่งกำรกระท ำที่กล่ำวหำหรือเป็นที่สงสัยว่ำกระท ำผิดวินัย 
  (๔) พยำนหลักฐำนที่เก่ียวข้องเท่ำท่ีมี 
     ข้อ ๒ กำรกล่ำวหำที่จะด ำเนินกำรตำมกฎ ก.พ.นี้ ถ้ำเป็นกำรกล่ำวหำเป็นหนังสือให้มี                        
รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
  (๑) ระบุชื่อของผู้ถูกกล่ำวหำ และลงลำยมือชื่อผู้ถูกกล่ำวหำ 
  (๒) ระบุชื่อหรือต ำแหน่งของผู้ถูกกล่ำวหำ หรือข้อเท็จจริงที่เพียงพอให้ทรำบว่ำเป็นกำร
กล่ำวหำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใด 
  (๓) ระบุข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์แห่งกำรกระท ำที่มีกำรกล่ำวหำเพียงพอที่จะเข้ำใจได้หรือ
แสดงพยำนหลักฐำนเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปได้ 
  ในกรณีที่เป็นกำรกล่ำวหำด้วยวำจำ ให้ผู้บังคับบัญชำผู้ได้รับฟังกำรกล่ำวหำจัดให้มีกำรท ำ
บันทึกค ำกล่ำวหำที่มีรำยละเอียดตำมวรรคหนึ่ง และให้ผู้กล่ำวหำลงลำยมือชื่อไว้เป็นพยำนหลักฐำน 
  ข้อ ๓ ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุ ตำมมำตรำ ๕๗ ด ำเนินกำรทำงวินัยโดยไม่
ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่เกินสี่สิบห้ำวันนับแต่วันที่พิจำรณำเห็นว่ำกรณี
มีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเวลำ
ดังกล่ำว ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุ ตำมมำตรำ 57 ขยำยเวลำได้ตำมควำมจ ำเป็น โดยแสดงเหตุผล
ควำมจ ำเป็นไว้ด้วย 
  ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุ ตำมมำตรำ 57 ด ำเนินกำรทำงวินัยโดยตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวน ต้องด ำเนินกำรสอบสวน รวบรวมข้อเท็จจริงข้อกฎหมำย  และพยำนหลักฐำนที่
เกี่ยวข้อง แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำทรำบ รับฟังค ำชี้แจงของผู้ถูกกล่ำวหำ 
แล้วเก็บรวบรวมไว้ในส ำนวนกำรสอบสวน และท ำรำยงำนกำรสอบสวนพร้อมควำมเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวน ทั้งนี้ ต้องให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ประธำนกรรมกำรรับทรำบค ำสั่ง 
  ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนมีเหตุผลและควำมจ ำเป็นไม่อำจด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ภำยในก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง ให้ประธำนกรรมกำรรำยงำนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสนเพ่ือขยำยเวลำ
ตำมควำมจ ำเป็น ในกำรนี้ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนจะขยำยเวลำให้ตำมที่เห็นสมควรโดยต้องแสดง
เหตุผลไว้ด้วย หรือจะสั่งให้คณะกรรมกำรสอบสวนยุติกำรด ำเนินกำรแล้วพิจำรณำสั่งหรือด ำเนินกำรต่อไปก็ได้ 
  ข้อ ๕ เมื่อได้วำงแนวทำงกำรสอบสวนและกำรรวบรวมพยำนหลักฐำน ตำมข้อ ๒๗ แล้วให้
คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
  (๑) รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำย และพยำนหลักฐำนที่เก่ียวข้อง 
  (๒) แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ 
  (๓) ให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำได้ชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำนเพ่ือแก้ข้อกล่ำวหำ 
  (๔) พิจำรณำท ำควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
  (๕) ท ำรำยงำนกำรสอบสวนพร้อมควำมเห็นเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 
 3) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
      (๑) ทำงจดหมำย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 261 ถนนจิระ ต ำบลในเมือง  
  อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
      (2) ทำงโทรศัพท์ 044-611562 ตอ่ 130 
      (3) ทำงโทรสำร 044-612831 ตอ่ 112 
      (4) ทำงอินเตอร์เน็ต legalaffairsgroup@gmail.com 

       (5) มำยื่นด้วยตนเอง ที่ งำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 

mailto:legalaffairsgroup@gmail.com


หน้ำที่ ๑7 
 4) แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน 
 

บันทึกการรับเรื่องร้องเรียน 
หน่วยงาน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่รับเรื่อง............................................................... เวลำ........................................... น. 
ร้องเรียนทาง (  ) หนังสือหรือจดหมำย (  ) โทรศัพท์ (  ) E-MAIL (  ) จำกหน่วยงำนอื่น (  ) มำพบด้วยตนเอง 
 

 

เรื่อง............................................................................................................................. ......................................................... 
รายละเอียด (ใคร-ท ำอะไร-ที่ไหน-อย่ำงไร-เมื่อไร) 
....................................................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................ .................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
.................................................................. ...........................................................................................................................   
............................................................................................................................. ................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................  

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

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

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

 

ผู้ร้องเรียน นำย/นำง/นำงสำว................................................................................................ อำยุ.......... .........................ปี 
เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน.............................. ที่อยู่.......................................... ..........................โทรศัพท์........................ 

เรียน  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

............................................................................................................................. ................................................................

................................................................... ..........................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................
........................................................................................................................................ ..................................................... 

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

   ................../...................../..................... 
 

 



หน้ำที่ ๑8 
3.3 กระบวนงานรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน งานคุ้มครองผู้บริโภค 
      ๑) ผังกระบวนงานการด าเนินการรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน งานคุ้มครองผู้บริโภค 
 

การรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
กระทรวงสำธำรณสุขมีนโยบำยกำรด ำเนินกำร กรณีเรื่องร้องเรียน/เป็นข่ำว โดยต้องด ำเนินกำรต่ำงๆ เพ่ือให้              
ผู้บริกำรรับทรำบข้อมูลโดยเร็วที่สุด เพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจให้ข่ำวกับสื่อมวลชนและเพ่ือมิให้เกิดควำมสับสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคคลผู้ร้องเรียน เอกสำรร้องเรียน/โทรศัพท์ ข่ำวสำรต่ำงๆ 

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่อง
ร้องเรียน 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

มีมูล ข้อมูลไม่ชัดเจนแต่ประเด็นน่ำสนใจ ไม่มีมูล 

บันทึกค ำให้กำร/ข้อมูลเบื้องต้น 

*ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 เพิ่มเติมจำกผู้ร้องเรียน/ 
 ผู้เสียหำย 
*เก็บตัวอย่ำงรุ่น 
 เดียวกัน/ 
 รุ่นใกล้เคียงกัน 

*ติดตำมตรวจสอบแหล่ง      
  ผลิต/แหล่งจ ำหน่ำย 
*ยึด/อำยัดผลิตภัณฑ์รุ่น 
 ที่มีปัญหำ 
*เก็บตวัอย่ำงรุ่นเดียวกัน 
 /รุ่นใกล้เคียงกัน 
*แจ้งข้อมูล(กรณีจัดหวัดอื่น) 

สืบค้นข้อมูล              
เพิ่มเติม             
เพื่อป้องกัน 

-ผู้บังคับบัญชำ/ผู้เกีย่วข้อง 

-ผู้ร้องเรียน 

-สื่อมวลชน(แล้วแต่กรณี) 

 
ยุติเรื่อง 

ผลวิเครำะห์         
ไม่พบข้อบกพร่อง 

ผลวิเครำะห์            
พบข้อบกพร่อง 

สรุปประมำณหำสำเหตุ            
ของตัวอย่ำงที่เป็นข่ำว 

-สรุปประมวลหลักฐำน 
 เพื่อด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
-ขอควำมร่วมมือจำกผู้ผลิต/ 
 ผู้น ำเข้ำเพื่อเรียกคืนจำกท้องตลำด 
-แจ้งงดผลิตเพื่อปรับปรุง 
-ตรวจสอบคณุภำพของสินค้ำก่อน 
 ออกสู่ท้องตลำด 

ประชำสัมพันธ ์
เตือนผู้บริโภค/
สื่อมวลชน 

-สรุปผล/รำยงำน 

สรุปผล/รำยงำน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบรุีรมัย ์
 

-ส่งตัวอย่ำงวิเครำะห์ 
-รำยงำนผู้บังคับบัญชำ/ผู้เกีย่วข้อง 

วิเครำะห์ข้อมูลด้ำนวิชำกำร,กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 



หน้ำที่ ๑๙ 

 ๒) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำรในกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงำน หรือประชำชน   
แจ้งเบำะแสในช่องทำงต่ำงๆ รวมถึงกำรได้รับกำรประสำนงำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง               
ในจังหวัด และนอกจังหวัด เพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบ ตำมพระรำชบัญญัติยำ พ.ศ.2510 พระรำชบัญญัติวัตถุ
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท พ.ศ.2518 พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ.2522 พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ 
พ.ศ.2522 พระรำชบัญญัติเครื่องมือทำงกำรแพทย์ พ.ศ.2551 พระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ.2535 
พระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ.2541 ซึ่งจ ำแนกข้ันตอนต่ำงๆ ดังนี้ 
     ๑) รับเรื่องร้องเรียนจำกหน่วยงำน/ผู้ร้องเรียนมำยื่นด้วยตนเอง ทำงโทรทัศน์ ทำงไปรษณีย์                 
โดยใช้แบบบันทึกรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดบุรีรัมย์ 
     ๒) เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ว่ำเป็นกรณีร้องเรียนตำมกฎหมำยใด จัดท ำรำยงำน
ผู้บังคับบัญชำ มอบให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบก ำหนดแนวทำงตรวจสอบข้อร้องเรียน ด ำเนินกำรรวบรวม
ข้อเท็จจริง พยำนหลักฐำน ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กรณีต้องมีกำรตรวจเก็บตัวอย่ำงน ำตัวอย่ำงให้เก็บตัวอย่ำง
น ำส่งหน่วยงำนตรวจสอบและรอผล เมื่อได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบน ำเข้ำส ำนวนเพ่ือพิจำรณำตรวจสอบข้อ
ร้องเรียน กำรพิจำรณำข้อร้องเรียนในกรณีที่พิจำรณำได้ว่ำไม่มีมูลตำมที่ร้องเรียนให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำ
ทรำบเพ่ือยุติเรื่อง และแจ้งผลกำรตรวจสอบให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ตรวจสอบแล้วมีพยำนหลักฐำน      
ที่รับฟังได้ว่ำมีมูลในกำรกระท ำผิดกฎหมำย ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่รับเรื่องเพ่ือด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่
กฎหมำยได้บัญญัติไว้ 
     ๓) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
          (๑) ทำงจดหมำย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ 
          (๒) ทำงโทรศัพท์ 044-611562 ตอ่ 118 
          (๓) ทำงโทรสำร 044-612831 ตอ่ 112 
          (๔) มำยื่นด้วยตนเองที่ กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดบุรีรัมย์  
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๔) แบบรับเรื่องร้องเรียน 

บันทึกการรับเรื่องร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องน้ีส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้รับเรื่อง 

 

ช่องน้ีส าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ี (รับเรื่องเพื่อด ำเนินกำรต่อ) 

ชื่อผูร้ับเรื่อง........................................................................................ วันท่ี.........../................./............... เวลำ....................น. 

ชื่อที่อยูข่องผู้ร้องเรียน (กรณีต้องกำรแจ้งผลกำรด ำเนินงำน) 
ช่ือ-นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว)....................................................................บ้ำนเลขท่ี..........................หมู่ที่........................ 
ซอย..................................... ถนน.......................................... ต ำบล..................................... อ ำเภอ........................................ 
จังหวัด.................................................. รหสัไปรษณยี์......................................................... โทร.............................................. 
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
(  ) จำกบุคคล         (  ) โทรศัพท์       (  ) จำกเอกสำร...................................... (   ) จำกข่ำวสำร...................................... 
(  ) อ่ืนๆ ................................................................................................................................................................................... 
ข้อมูลรายละเอียดที่ร้องเรียน กรุณำบันทึกรำยละเอียดให้ครบถ้วนมำกทีสุ่ด (วัน เวลำ สถำนที ่(แผนที่) บุคคลที่เกี่ยวข้อง เหตุกำรณ์ที่เกิด 
และหำกน ำผลิตภัณฑ์หลักฐำนมำด้วยให้บันทึกสภำพให้ละเอยีด) 
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................(ไม่พอต่อด้ำนหลัง) 

ส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี............................................................ วันท่ี........./................../................ เวลำ...........................น. 
 

ชื่อ............................................................................ ได้รับเรื่องวันท่ี........./................./.................... เวลำ...................น. 
(  ) มีมูล  (  ) ข้อมูลไม่ชัดเจนแตป่ระเด็นน่ำสนใจ  (  ) ไม่มีมูล 

(  ) อำหำร   (  ) ยำ    (  ) ยำเสพติด/วตัถุออกฤทธ์ิ   (  ) เครื่องส ำอำง (  ) วัตถุอันตรำย 

(  ) เครื่องมือทำงกำรแพทย์   (  ) สถำนพยำบำล   (  ) อ่ืนๆ  
 
สรุปผลการด าเนินการ (กรอกเมื่อเสร็จสิ้นกำรด ำเนินกำรทั้งหมด) 
(  ) บันทึกค ำให้กำร/ตักเตือน  (  ) ด ำเนินคดี  (  ) แจ้งผลกำรด ำเนินกำรแก่ผูร้้องเรียน 

(  ) ส่งต่อผู้รับผดิชอบเผยแพรป่ระชำสัมพันธ์ (  ) ส่งต่อยังหน่วยงำนอ่ืน ได้แก่........................................................................ 
(  ) อ่ืนๆ.................................................................................................................................................................................... 
แล้วเสร็จวันท่ี.........../............../................... เวลำ...........................น. ลงช่ือ......................................................ผู้บันทึกข้อมูล 

                      ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย ์



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ผู้รับบริกำร ทำยำท ผู้อุปกำระ หน่วยบริกำร เขียนค ำร้อง/ยื่นค ำร้อง ตำมมำตรำ ๔๑ ภำยใน ๑ ปี นับแต่วันที่ทรำบควำมเสียหำย    
   ที่หน่วยบริกำร (สสจ.บุรีรัมย์) 

4.ประสำนประธำนคณะอนุกรรมกำร มำตรำ ๔๑ เพ่ือก ำหนดวันประชุมและสถำนที่และประสำนแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ 

๓.ส ำนักงำนคณะอนุกรรมกำร มำตรำ ๔๑ (สสจ.บุรีรัมย์) ท ำหนังสือขอส ำเนำเวชระเบียนและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับควำม
เสียหำยจำกหน่วยบริกำรที่เกิดเหตุเพื่อใช้ในกำรตรวจข้อเท็จจริงในวันพิจำรณำวินิจฉัยค ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 

๒.หน่วยบริกำร/สสจ.บุรีรัมย์/สปสช./หน่วยรับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบสิทธิ์และเอกสำรแบบค ำร้อง และส่งเรื่องไป
ยังส ำนักงำนคณะอนุกรรมกำร มำตรำ ๔๑ (สสจ.บุรีรัมย์) 

7.จัดประชุมพิจำรณำค ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น มำตรำ ๔๑ 

6. ออกเยี่ยมบ้ำนผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยเพื่อดูเศรษฐำนะเพ่ือให้ประกอบกำรพิจำรณำ 

5.ท ำหนังสือเชิญประชุมอนุกรรมกำร มำตรำ ๔๑ / แพทย์ผู้เชี่ยวชำญ /ผู้ให้บริกำรและผู้เกี่ยวข้องมำให้ข้อมูล 

9. ท ำหนังสือแจ้งรำยงำนกำรประชุม มำตรำ ๔๑ ไปยัง สปสช.เขต 
๙ 

10.ท ำหนังสือแจ้งผลกำรวินิจฉัยให้แก่ผู้ยื่นค ำร้องและหน่วยงำนบริกำรที่เกิดเหตุ 

8. สรุปรำยงำนกำรประชุม มำตรำ ๔๑ โดยให้ นพ.สสจ. และประธำนฯ มำตรำ ๔๑ เป็นผู้ลงนำมในรำยงำนกำรประชุม 

11. (กรณีได้รับเงิน) สปสช.เขต ๙ จะสั่งจ่ำยเช็คในนำมผู้ยื่นค ำร้อง 

12.(กรณีได้รับเงิน) ประสำนนัดวันให้ผู้ยื่นค ำร้องให้มำรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (ตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจ) 

14.(กรณีอุทธรณ์) มำยื่นอุทธรณ์ได้ที่ สสจ.บุรีรัมย์ และท ำหนังสือส่งให้สปสช.เขต ๙ นครรำชสีมำ ด ำเนินกำรต่อ 

15. ทรำบผลอุทธรณ์ (ประมำณ ๖ เดือน ท ำหนังสือแจ้งผลอุทธรณ์ กรณีได้รับเงิน ประสำนผู้ยื่นอุทธรณ์นัดวันมำรับเงิน 

16. บันทึกข้อมูลเขำ้โปรแกรม Data CENTER ของ สปสช. บันทกึข้อมูลเข้ำไฟล์สรุปผลกำรพิจำรณำอนกุรรมกำรฯ และสรุปเร่ืองร้องเรียน มำตรำ ๔๑ 

13.กรณีผู้ยื่นค้ ำร้องไม่เห็นด้วยกับผลพิจำรณำมีสิทธิ์อุทธรณ์ ภำยใน ๓๐ วัน นับจำกวันที่ทรำบผลกำรวินิจฉัย 

หมายเหตุ : ระยะเวลำด ำเนินกำร ภำยใน ๓๐ วัน นับจำกวันท่ียืน่ค ำร้องถึงวันท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำค ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 

           หน้ำที่ 21 

       3.4 กระบวนงานการรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ระบบหลักประกันสุขภาพ 
      ๑) ผังกระบวนงานการด าเนินการรับเรื่องและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ระบบหลักประกันสุขภาพ 
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2) ขั้นตอนการปฏิบัติงานและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ระบบประกันสุขภาพ 
 กำรด ำเนินงำนรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในระบบประกันสุขภำพด ำเนินงำนให้บริกำร
ข้อมูล, ค ำปรึกษำ, รับเรื่องร้องเรียนและด ำเนินกำรเจรจำไกล่เกลี่ยกรณีร้องเรียน รวมทั้งมีระบบกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนของสถำนบริกำรในเครือข่ำยจังหวัด 
 ๒.๑ วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งหน่วยบริกำรรับเรื่องร้องทุกข์ 
  ๑) เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรข้อมูล ค ำแนะน ำกำรใช้บริกำรด้ำนหลักประกันสุขภำพ
ถ้วนหน้ำแก่ประชำชน 
  ๒) เพ่ือพัฒนำระบบงำนรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิให้มีมำตรฐำน 
  ๓) เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือและประสำนงำนภำยในหน่วยงำนเพ่ือป้องกัน/แก้ไขปัญหำ 
 ๒.๒ กำรบริหำรจัดกำรระบบเรื่องร้องเรียน 
  ๑) มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนระดับจังหวัดตำมมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน ๔ ด้ำน ดังนี้ 
      (๑) ด้ำนกำยภำพ 
      (๒) ด้ำนบุคลำกร 
      (3) ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
      (4) ด้ำนระบบข้อมูล 
 2.3 มีหน่วยบริกำรเรื่องร้องเรียนระดับอ ำเภอซึ่งด ำเนินกำรโดยโรงพยำบำลชุมชนทุกแห่ง 
๓) ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
     (๑) ทำงไปรษณีย์ ที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 261 ถนนจิระ ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ 
 จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
     (๒) ทำงโทรศัพท์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 044-611562 ต่อ 109 
     (๓) ทำงโทรสำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 044-611565 ต่อ 112 
     (๔) มำยื่นได้ตนเองที่ กลุ่มงำนประกันสุขภำพ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  
     (5) เว็บไซต์ 1330@nhso.go.th 
     (๖) ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ สำขำเขต (๑๓ แห่ง) 
     (๗) ศูนย์บริกำรหลักประกันสุขภำพในโรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป และโรงพยำบำลชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้ำที่ ๒๓ 
๔) ขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการไดร้ับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (มาตรา ๔๑) 

 

mailto:1330@nhso.go.th
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6.4 แบบฟอร์มส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและพึงพอใจการให้บริการ 
 

 

 

 

 

 

หน้ำที่ ๒๔  

 

ช่องทาง 
 

-ผู้เสียหำย/ทำยำท
เขียนค ำร้องได้ที่ 
รพช. /สสจ. 

ค าร้อง 

1.ประสำนทำงโทรศัพท์ 
2.ประสำนทำงหนังสือรำชกำร 
3.ลงพื้นที่(รพ.ที่เกี่ยวข้อง/ผู้ร้อง) 
   เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง / หำข้อเพ่ิมเติม 
   และใช้กระบวนกำรเจรจำไกล่เกลี่ย 

สรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริง 
แจ้งให้ คอก.ฯ ทรำบ 

คอก.ฯ ประชุมเพื่อพิจารณาค าร้อง 

จ่าย ไม่จ่าย 

ขออนุมัติ(นพ.สสจ.) 
เบิกจ่ำยเงิน 

แจ้งผู้ร้อง/สปสช. 

แจ้งผู้ร้อง/รพช 

อุทธรณ ์ยุติเรื่อง 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขแห่งชำติ 
(คกก.ควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนบริกำรสำธำรณสุข) 

 

ยุติเรื่อง 

อุทธรณ ์

บันทึกข้อมูล 

ยุติเรื่อง 

จ่ำย ยกอุทธรณ์ 

            ๕) ขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือเพ่ือการชดเชยกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บรกิารสาธารณสขุ (มาตรา ๑๘(๔)) 
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๖) คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 

 

เขียนค ำร้องที่ สสจ. 

ค าร้อง 

ตรวจสอบข้อมลู 

รวบรวมเอกสำร/หลักฐำน 

สปสช.สาขาเขตพ้ืนที่ด าเนินการ 

จ่าย ไม่จ่าย 

ขออนุมัติ (นพ.สสจ.)เบิกจ่ำยเงิน แจ้งผู้ร้อง 

แจ้งผู้ร้อง 

ยุติเรื่อง 

ยุติเรื่อง อุทธรณ ์

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ                
(คกก.พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์) 

ยุติเรื่อง จ่ำย ยกอุทธรณ ์

บันทึกข้อมูล 
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7) แบบค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการ 



แบบค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการ 
ชื่อหน่วยรับค ำร้อง..................................... 
วันที่ยื่นค ำร้อง.......................................... 

1.รำยละเอียดของผู้รับบริกำร.............................................................. ................................................................. 
   ๑.๑ ชื่อ-สกุล..................................................................................... ............................................................... 
   ๑.2 เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
   ๑.3 สิทธิตำม พรบ.หลักประกันสุขภำพ(มีสิทธิบัตรทอง) (  ) มี  ( ) ไม่มี 
   ๑.4 อำชีพ.......................... รำยได้......................... สถำนภำพอ่ืน...............................(ระบุให้ทรำบถึงภำระที่    
         ผู้รับบริกำรจะต้องรับผิดชอบ (เศรษฐำนะ)...................................................................... .......................... 
   ๑.5 ที่อยู่สำมำรถติดต่อได้สะดวก................................................................................................ ..................... 
         .................................................................... ................................................โทรศัพท์................................. 
๒.รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเข้ำรับกำรรักษำ 
   2.1 ชื่อหน่วยบริกำร........................................................................................................ ................................ 
   ๒.๒ สถำนที่ตั้ง.................................................................................................................. ................................ 
         ..................................................................................................................................................................  
   ๒.3 วันที่ควำมเสียหำยเกิดขึ้นหรือวันที่ทรำบถึงควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น.......................................................... .. 
   2.4 เหตุที่เข้ำรับกำรรักษำพยำบำล.................................................................................................... .............. 
   2.5 ควำมเสียหำยที่เกิดข้ึนได้แก่................................................................................. ...................................... 
         ............................................................................................................................. ..................................... 
         ................................................................................................................................................................. . 
         ........................................................................................................................ .......................................... 
         ............................................................................................................................. ..................................... 
         ............................................................................................................................................................. ..... 
         ............................................................................................................................. ..................................... 
         ........................................................................... .......................................................................................  
         ............................................................................................................................. ..................................... 
         ............................................................................................................................. ..................................... 
         ....................................................................... ...........................................................................................  
         ............................................................................................................................. ..................................... 
         ............................................................................................................................. ..................................... 
         ............................................................................................................................. ..................................... 
         ........................................................................... .......................................................................................  
         ............................................................................................................................. ..................................... 
         ............................................................................................................................. ..................................... 
         ....................................................................... ...........................................................................................  
         ............................................................................................................................. ..................................... 

หน้ำที่ 27 
๓.๕ กระบวนงานกระบวนการตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ 



 ๑) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
      คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ๒) วัตถุประสงค์ 
      (๑) เพ่ือให้ทรำบว่ำ กำรด ำเนินด้ำนพัสดุมีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ เหมำะสม 
      (๒) เพ่ือให้ทรำบถึงควำมมีประสิทธิภำพประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนด้ำนพัสดุ 
      (๓) เพ่ือให้ทรำบควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรจัดซื้อและควบคุมพัสดุ 
      (๔) เพ่ือให้ทรำบว่ำกำรปฏิบัติงำนจัดซื้อและควบคุมพัสดุเป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๓) ขอบเขตการตรวจสอบ 
     (๑) ตรวจสอบแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและรำยงำนผล ที่เบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณเงิน     
          รำยได้ประจ ำปี ๒๕๕๓ 
     (2) สุ่มตรวจสอบกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีสอบรำคำ / ตกลงรำคำ จ ำนวน รำยกำร  
          โดยกำรใช้ดุลพินิจ (Judgment Sampling)      
     (3) ตรวจสอบควำมมีอยู่จริงของครุภัณฑ์ จ ำนวน รำยกำร 
 ๔) กฎหมาย กฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายที่เกี่ยวข้อง      
      ๔.๑) กฎหมาย 
  (๑) พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต               
พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มำตรำ ๑๐๓/๗ และมำตรำ ๑๐๓/๘ 
  (2) พระรำชบัญญัติเกี่ยวกับกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒  
  (๓) ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มำตรกำรป้องกัน 
                          และแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
      ๔.๒) ระเบียบ 
  (๑) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ๗ ฉบับ 
  (๒) ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ ว่ำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  
       พ.ศ.2559 
      ๔.3) มติคณะรัฐมนตรี 
  (๑) มติเม่ือวันที่ ๑๓ มีนำคม ๒๕๕๕ เรื่อง เห็นชอบตำมที่กระทรวงกำรคลังเสนอ  
โดยให้ส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ ถือปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
ค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง 
  (2) มติคณะรัฐมนตรี ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที ่สร 0203/ว 52  
 28 มีนำคม 2520 เรื่อง กำรระบุคุณลักษณะเฉพำะของสิ่งของหรือยี่ห้อสิ่งของ 
  (๓) มติคณะรัฐมนตรี ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 83 ลงวันที่ 
๓๐ พฤษภำคม ๒๕๕๐ เรื่อง กำรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์กำรใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ 
      ๔.4) หนังสือเวียน 
  (๑) หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.3/ว 287 ลงวันที่ ๒๙ สิงหำคม 
๒๕๕๑ เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภำครัฐ 
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  (๒) หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 193 ลงวันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๕๒ เรื่อง 
กำรยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ ในกำรจัดหำอำหำร อำหำรว่ำง และ
เครื่องดื่ม และค่ำเช่ำที่พัก ของส่วนรำชกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
กำรจัดงำนและกำรประชุมระหว่ำงประเทศ ๒๕๕๙  
  (๓) หนังสือส ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๓๐๕/ว 5855 ลงวันที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๔๔ 
เรื่อง ระยะเวลำในกำรตรวจกำรจ้ำงงำนก่อสร้ำงและกำรตรวจรับพัสดุ 
  (๔) หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค (กวพ) 0408.4/13571 ลงวันที่  ๖ มิถุนำยน ๒๕๕๐ 
เรื่อง กำรยกเว้นกำรแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัยเป็นกรรมกำร 
  (๕) มำตรำ ๑๐๓ หมวด ๖ อำกรแสตมป์ ในพระรำชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวบกฎ
หมำยรัษฎำกร พุทธศักรำช ๒๔๘๑ 
  (๖) หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0528.2/ว 33545 ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน 2544 
เรื่อง กำรตีรำคำทรัพย์สิน 
  (๗) หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 129 ลงวันที่ ๒๐ ตุลำคม 
2559 เรื่อง กำรลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทำงรำชกำร 
  (๘) หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0410.3/ว 48 ลงวันที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๕๙ เรื่อง กำร
บันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ 
       5) ความหมายที่พึงรู้ 
  การซื้อ คือ กำรซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีกำรติดตั้ง ทดลอง และบริกำรที่ เกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ                  
แต่ไม่รวมถึงกำรจัดหำพัสดุในลักษณะกำรจ้ำง 
  พัสดุ คือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำงที่ก ำหนดไว้ในหนังสือกำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณรำยจ่ำยของส ำนักงบประมำณ หรือกำรจ ำแนกประเภทจ่ำยตำมสัญญำเงินกู้จำก
ต่ำงประเทศ 
  วัสดุ คือ สิ่งของซึ่งโดยสภำพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทน
ถำวรและมีรำคำต่อหน่วยต่อชุดไม่เกิน ๕,๐๐๐ บำท (รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำขนส่ง               
ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น) 
  ครุภัณฑ์ คือ สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถำวร และมีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่ำ ๕,๐๐๐ 
บำท (รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกันภัย ค่ำติดตั้ง เป็นต้น) 
  ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง คือ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้ำง รวมถึงสิ่งต่ำงๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้ำง (เช่น อำคำร บ้ำนพัก สนำมเด็กเล่น สนำมกีฬำ สนำมบิน สระว่ำยน้ ำ สะพำน ถนน รั้ว บ่อน้ ำ อ่ำง
เก็บน้ ำ เขื่อน เป็นต้น) 
  ทรัพย์ คือ วัตถุมีรูปร่ำง มีรำคำ มีมูลค่ำ และถือเอำได้ (ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
มำตรำ ๑๓๗) 
  ทรัพย์สิน คือ ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่ำง ซึ่งอำจมีรำคำและอำจถือเอำได้ (ประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๓๘) กรมบัญชีกลำงก ำหนดให้บันทึกครุภัณฑ์และวัตถุที่มีลักษณะคงทนถำวรและ            
มีอำยุกำรใช้งำนเกินกว่ำ ๑ ปี ซึ่งมีรำคำต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน ๕,๐๐๐ บำท ในทะเบียนทรัพย์สิน และให้
ยกเลิกทะเบียนคุมครุภัณฑ์ (๒๐ ตุลำคม ๒๕๔๙) 
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      6) เอกสรหลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ 
          (๑) แผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนพัสดุ 
          (๒) เอกสำรรำยละเอียดงบประมำณเงินรำยได้ที่ได้รับจัดสรรหมวดงบลงทุน 
          (๓) แบบรำยงำนแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง / บันทึกขออนุมัติ ปรับแผน 
          (4) แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
           (5) รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้บริกำร ด้ำนพัสดุ 
           (6) หนังสือขอให้ซื้อ / ใบขอให้ซื้อ 
           (7) รำยงำนขอซื้อ 
           (8) ประกำศสอบรำคำ/เอกสำรสอบรำคำ 
           (9) หนังสือเชิญเสนอรำคม 
          (10) หลักฐำนกำรส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน 
          (11) ใบรับซองเสนอรำคำ 
          (12) หนังสือแจ้งรำยชื่อผู้ยื่นซอง 
          (13) ใบเสนอรำคำ/หนังสือรับรองรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัท/บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่/ส ำเนำบัตรประชำชน/ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน/หนังสือบริคณฑ์สนธิ 
          (1๔) บัญชีเปรียบเทียบรำคำ 
          (1๕) บันทึกกำรต่อรองรำคำ (ถ้ำมี) 
          (16) รำยงำนคณะกรรมกำรเปิดซอง 
          (17) หนังสือขออนุมัติซื้อ 
          (18) ส ำเนำเอกสำรส่งร่ำงสัญญำให้ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
          (19) สัญญำซื้อขำย/ใบสั่งซื้อ 
          (๒๐) หลักประกันสัญญำ (ส ำเนำใบเสร็จรับเงิน – เงินสด,เช็ค หนังสือค้ ำประกัน พันธบัตร
รัฐบำล) 
          (21) หนังสือส่งมอบครุภัณฑ์ 
          (22) ใบส่งสินค้ำ 
          (23) ใบแจ้งหนี้ 
          (24) รำยงำนผลกำรตรวจรับครุภัณฑ์ 
          (๒๕) หนังสือขออนัมัติเบิก 
          (๒๖) ส ำเนำใบเสร็จรับเงิน / ใบก ำกับภำษี 
          (๒๗) ทะเบียนทรัพย์สิน 
          (๒๘) ใบเบิก / ใบยืมครุภัณฑ์ 
          (๒๙) รำยงำนกำรตรวจพัสดุประจ ำปี  
          (30) หลักฐำนกำรส่งส ำเนำสัญญำให้ สตง. / กรมสรรพำกร 
 7) การรายงานผลการตรวจสอบ 
     กำรออกรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน เป็นรำยงำนผลกรำยปีบัญชี เรียนหัวหน้ำหน่วยงำนผู้รับ
ตรวจเพื่อใช้ในกำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
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ส ำนักคณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ (๒๕๑๐), พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ.๒๕๑๐, รำชกิจจำนุเบกษำ 
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 พ.ศ.๒๕๑๘, รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๙๒ ตอนที่  ๕ ฉบับพิเศษ, ๙ มกรำคม ๒๕๑๗, ส ำนัก
 คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ. 
ส ำนักคณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ (๒๕๐๐), พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒, 
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 รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 125 ตอนที่ 43 ก 5 มีนำคม ๒๕51, ส ำนัก คณะรัฐมนตรีและ 
 รำชกิจจำนุเบกษำ. 
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 รำชกิจจำนุเบกษำ. 
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 รำชกิจจำนุเบกษำ. 
ส ำนักคณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ (๒๕46), พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
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 ส ำนักคณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนุเบกษำ. 



 


