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คานา
โรงพยาบาลเสนางคนิคม สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ เป็น
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง มีหน้าที่ตามภารกิจหลักในการให้บริการด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุ ข กากับ ดูแล ประเมินผล สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เ ป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อาเภอเสนางคนิคม และอาเภอ
ใกล้เคียง รวมทั้ง ส่งเสริมสนับสนุน และ ประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อาเภอเส
นางคนิ ค ม ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข และการแบ่ง ส่ ว นราชการ ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ข้อ 21 ประกาศ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 จากภารกิจหลัก
ดังกล่าว โรงพยาบาลเสนางคนิคม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐ จะต้องมีการบริหารงานของผู้บริหารและ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภ ายในหน่ว ยงาน เป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการที่มีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ใช้หลักธรรมาภิบาล ในการสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริต เพื่อป้องกันการทุจริตและป้องกันการปฏิบัติงานที่อ าจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการปฏิบัติงานรวมทั้งให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีโอกาสได้รับการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเสนางคนิคม ได้เท่าเทียมกันหาก
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนการให้บริการผ่านช่องทาง
ที่โรงพยาบาลกาหนด
โรงพยาบาลเสนางคนิคม จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการ
ทราบถึงกระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนทราบถึงช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ รวมถึงการแนะนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเสนางคนิคม และเป็นการ
ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้อง

โรงพยาบาลเสนางคนิคม
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บทที่ 1
บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
การให้ บ ริ การตามอานาจหน้าที่ของหน่ว ยงานภาครัฐ เป็นการจัดบริการสาธารณะให้ แก่
ประชาชนโดยผู้ให้บริการ ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน
ราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประชาชนคาดหวังในการให้บริการทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข จากสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
ร้านขายยา หรือใบอนุญาตต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด การตรวจสอบ
ควบคุมการดาเนินการ การคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านสาธารณสุข การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแม้แต่การร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ซึ่งคับข้องใจในการปฏิบัติราชการเหล่านี้
ย่อมสะท้อนถึงการจัดบริการว่าได้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือเป็นที่พึงพอใจของประชาชนหรือไม่ ใน
ปัจจุบันการจัดช่องทางเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการดาเนินกิจการของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น
การจั ดหาพั ส ดุ การคัด เลื อ กเจ้ าหน้าที่ เข้ ามาปฏิ บัติง านในหน่ว ยงานต่า ง ๆ จึ งมีค วามส าคัญ และ
หน่วยงานมีความจาเป็นต้องจัดช่องทางเพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแส
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานได้ทราบ
ถึงเหตุการณ์เหล่านั้น เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และวางแผนงานเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์
หรือกรณีเมื่อเกิดเหตุแล้วก็จะสามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันมิให้เกิดความเสียหายบานปลายและสามารถ
แก้ไขหรือเยียวยาผู้เสียหายได้ทันท่วงที สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ พิจารณาแล้วเห็นว่า
เพื่อให้การจัดการกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มีความชัดเจนในการปฏิบัติ และก่อประโยชน์ต่อประชาชน
และเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์อันพึงประสงค์ หรือพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ จึงได้ทบทวนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของโรงพยาบาลเสนางคนิคม และวาง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อกาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงานให้มีมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ เป็ น ไปตามขั้ น ตอนที่ ส อดคล้ อ งกั บ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างครบถ้วนและ
มีประสิทธิภาพ
๓) เพื่อเป็นหลักฐานในการแสดงลาดับขั้นตอน กระบวนวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอด
ให้ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่เข้าใจจนสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถเผยแพร่ ให้
บุคคลภายนอกหรื อผู้ ใช้บริ การ สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่ ทั้งสามารถ
เสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
๔) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชน และผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย
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บทที่ ๒
กระบวนการจัดการเรือ่ งร้องเรียนร้องทุกข์
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
๒.๑ หน่วยงาน
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
คณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กลุ่มการพยาบาล
เป็นเลขานุการ/กรรมการ
กลุม่ งานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มงานการพยาบาล

๒.๒ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๒.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับ การบริหารงาน
บุคคล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน
สามัญ พนั กงานราชการ ลู ก จ้ างประจา และพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข ตาม พ.ร.บ. ระเบีย บ
ข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ สอบสวน/พิจารณาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และการดาเนินคดี
แพ่งหรือปกครองที่เกี่ยวเนื่องกัน รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีพิพาทในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นหรือ
เชื่อว่าจะเกิดขึ้นในสถานบริการในสังกัด เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของสถาน
บริการในสังกัด ประสานคดีเพื่อแก้ต่างในคดีแพ่งและคดีอาญาที่มีมูลเหตุจากการรักษาพยาบาลของ
สถานบริการในสังกัด รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รับเรื่องดาเนินคดีอาญาที่เกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในการบังคับใช้ของกระทรวง
สาธารณสุข
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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. เครื่องสาอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
๒.๒.๓ กลุ่มงานการพยาบาล เป็นหน่วยงานในการรับเรื่ องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิ ของ
ประชาชน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กาหนด รวมทั้ง
สามารถสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ จึงดาเนินการด้วยแนวคิด
การคุ้มครองสิทธิประชาชน เป็นกลไกที่ช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับบริการตามสิทธิที่กฎหมายกาหนด
ในขณะเดี ย วกั น ก็ จ ะช่ ว ยลดความขั ด แย้ งระหว่ างผู้ ให้ และผู้ รั บบริ การ การรับ เรื่อ งร้ อ งเรีย นทาให้
หน่วยงานได้รับทราบปัญหาเรื่องคุณภาพมาตรฐานของหน่วยบริการ สามารถนาไปพัฒนาระบบบริการ
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไกสาคัญในการป้องกันปัญหาเรื่องร้องเรียน และ
นาไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ การป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิเป็นขั้นตอน
สาคัญในกระบวนการคุ้มครองสิทธิของประชาชน รวมทั้งยังเป็นการดาเนินการที่หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการอีกด้วย
๒.๓ คาจากัดความ
ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ ในการกากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอานาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้เรื่องร้องเรียนได้รับ
การแก้ไขเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ได้ยื่นหรือส่งต่อเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ร้องทุกข์แทน และ
ผู้จัดการแทน
ผู้ รั บ บริ ก าร หมายถึ ง ผู้ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ ต้ อ งการเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นหรือให้ข้อมูลตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ
ผู้ร้ องทุ กข์ หมายถึ ง ผู้ ได้ รั บความเดือ ดร้อ นหรื อ เสี ย หายหรื อ อาจเดื อ ดร้ อ นเสี ยหายจาก
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการ หรือจาเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือ
ปลดเปลื้องทุกข์มีสิทธิเสนอคาร้องทุกข์ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้
การร้องทุกข์ หมายถึง การร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป หรือผู้ที่มีอานาจหน้าที่
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามกฎหมาย หรือระเบียบ เนื่องจากเกิดความทุกข์จากการกระทาของ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ทบทวน ปฏิบัติ และแก้ไขในส่วนที่ไม่ถูกต้อง หรือชี้แจงเหตุผล
ความถู กต้อ งที่ ได้ป ฏิบั ติให้ ผู้ ร้ องทุกข์ ทราบและหายข้อ งใจ หรือ ให้ ผู้ บัง คั บบั ญชาระดับ สู งขึ้ นไปได้
พิจารณาให้ความเป็นธรรม
คาร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ในสังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ ที่ได้ยื่นหรือส่งถึงเจ้าหน้าที่ตามช่องทางต่าง ๆ
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เรื่ อ งร้ อ งทุก ข์ หมายถึ ง ความเดื อ ดร้ อนเสี ย หายอันเกิดจากการปฏิบั ติห น้ าที่ ต่าง 1ๆ ของ
เจ้าหน้ าที่ในสังกัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัด อานาจเจริญ เช่น การบริหารงานของเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาล การจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ
การร้องเรียนกระทาผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การรับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
กระทาผิดทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้กาหนดไว้ว่าเป็น
ความผิดทางวินั ย โดยมีการฝ่ าฝืน ข้อห้ ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้กาหนดไว้ว่าเป็น
ความผิดทางวินัยและกาหนดโทษไว้ ทั้งนี้อาจเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว
หน่ วยรั บเรื่ องร้ องทุ กข์ /ร้ องเรี ยน หมายถึ ง กลุ่ มงานนิ ติ การ ส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด
อานาจเจริญ
หน่วยงานดาเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการแก้ไขกับ
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนนั้น ๆ ประกอบด้วย กลุ่มงานนิติการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
และกลุ่มงานประกันสุขภาพ
การดาเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการ
แก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนร้องทุกข์
การอุทธรณ์ หมายถึง การไม่เห็นด้วยต่อมติหรือมาตรการใดๆ ที่คณะกรรมการสั่งการ หรือมี
ปัญหาในมติหรือมาตรการนั้น ๆ และต้องการให้มีการทบทวน
บัตรสนเท่ห์ หมายถึง เฉพาะจดหมายฟ้องหรือกล่าวโทษผู้อื่นที่ระบุหลักฐานกรณีสิ่งแวดล้อม
ปรากฏชัดแจ้ง ชี้ตัวบุคคลแน่นอน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่ามีเหตุผลหรือพฤติการณ์
เชื่อมโยงพอที่จะเชื่อในเบื้องต้นได้หรือไม่เพียงใดว่าข้อกล่าวหาควรจะเป็นเช่นนั้น
การบริหาร หมายถึง การที่ส่วนราชการดาเนินการด้านการบริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส
และเป็นธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์
ที่ดาเนินการและประโยชน์ระยะยาวของราชการที่ได้รับประโยชน์ประกอบกัน
การบริหารทางการแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง การให้บริการรักษาพยาบาลหรือการ
ดาเนินการทางการแพทย์หรือสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แล้วเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ มีความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ และผู้รับบริการหรือญาติมีความ
สงสั ย ในการให้ บ ริ การดั งกล่ า ว หรื อเรีย กร้องให้ เจ้ าหน้า ที่ห น่ว ยงบริ การ ส านัก งานปลั ดกระทรว ง
สาธารณสุข หรือกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ
เรื่องร้องเรียนทางการแพทย์ หมายถึง หนังสือหรือสิ่งใด ๆ จากบุคคลหรือองค์กร ที่แสดงให้
ปรากฏได้ว่ามีการให้บริการรักษาพยาบาล หรือการดาเนินการทางการแพทย์ หรือสาธารณสุขของหน่วย
บริการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล้วเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ มีความเสียหาย
เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ และผู้รับบริการหรือญาติมีความสงสัยในการให้บริการดังกล่าวหรือเรียกร้องให้
เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ
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ความขัดแย้ง หมายถึง ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริ การอันเกิดจาก
การให้หรือรับบริการสาธารณสุข นาไปสู่ความไม่พึงพอใจ การร้องเรียนหรือฟ้องร้อง อาจเป็นความ
ขัดแย้งที่แฝงอยู่ กาลังเกิดขึ้น มีการแสดงออกชัดเจน หรือเป็นกรณีพิพาทแล้วในระบบการแพทย์
การเจรจาไกล่เกลี่ย หมายถึง กระบวนการไกล่เกลี่ยด้วยการสื่อสารสนทนาระหว่างคู่กรณี
หรือผู้แทนตั้งแต่เริ่มมีความขัดแย้ง เพื่อหาทางออกของปัญหาและข้อตกลงที่พึงพอใจโดยเร็วร่ว มกัน
และเพื่อมิให้ความขัดแย้งบานปลาย
การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง หมายถึง การเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยความช่วยเหลือของบุคคลที่
สามที่ เป็ น กลาง ท าหน้ า ที่ ช่ ว ยให้ เกิ ดกระบวนการกลุ่ มปรึ กษาหารื อร่ ว มกั น ด้ ว ยบรรยากาศ และ
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน คู่กรณีเกิดข้อตกลงที่พึงพอใจร่วมกันโดยคนกลางไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินใจแทนคู่กรณี
ผู้ไ กล่เกลี่ย หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นผู้ ไกล่เกลี่ ยความขัดแย้งในระบบ
การแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมาย หรืออาจเป็นบุคคลภายนอกที่คู่กรณียอมรับร่วมไกล่เกลี่ยด้วยก็ได้
การชุมนุมร้องเรียน หมายถึง การรวมตัวกันของกลุ่มคนเพื่อแสดงออกทางความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น การดาเนิน ชีวิต สิ่ งแวดล้อม สุขอนามัย ฯลฯ ส่ วนใหญ่จะเป็นสภาพปัญหาที่กลุ่มได้รับ
ผลกระทบ ซึ่ง เป็ นการรวมตัวที่ส ะท้อนให้ เห็ นถึงปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่ มคนและ/หรือได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
๒.๔ ประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๒.๔.๑ การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
นิยาม การให้บริการรักษาพยาบาลหรือการดาเนินการทางการแพทย์หรือสาธารณสุขของ
หน่ ว ยบริ การในสั งกัดส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขแล้ วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ มีความ
เสียหายเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ และผู้รับบริการหรือญาติมีความสงสัยในการให้บริการดังกล่าว หรือร้อง
เรียกให้เจ้าหน้าที่หน่วยบริการในสังกัด สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงสาธารณสุข
รับผิดชอบ
ตัวอย่าง ๑) การวินิจฉัยโรคผิดพลาด
๒) การรักษาผิดพลาด ฯลฯ
๒.๔.๒ คุณภาพการให้บริการ
นิยาม การที่ผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกิดขึ้นกับ
หน่วยงานบริการของกระทรวงสาธารณสุข
ตัวอย่าง ๑) การตรวจนาน
๒) แพทย์/พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทางานล่าช้า
๓) แพทย์ปฏิเสธการรักษา
๔) กิริยาไม่เหมาะสม/วาจาไม่สุภาพ
๕) ไม่เต็มใจให้บริการ
๖) ระบบส่งต่อผู้ป่วย
๗) อื่น ๆ
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๒.๔.๓ การบริหารจัดการ
1
นิยาม การที่ส่วนราชการดาเนินการด้านการบริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม
โดยพิ จ ารณาถึ ง ประโยชน์ แ ละผลเสี ย ทางสั ง คม ภาระต่ อ ประชาชน คุ ณ ภาพ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะ
ดาเนินการและประโยชน์ระยะยาวของราชการที่จะได้รับประกอบกัน
ตัวอย่าง ๑) การบริหารทั่วไป และงบประมาณ ร้องเรียนโดยผู้กล่าวหาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีพฤติกรรมส่อไปในทางไม่สุจริตหลายประการ
๒) การบริห ารพัส ดุ ร้องเรียนโดยกล่ าวหาว่าผู้ เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมี
พฤติกรรมส่อไปในทางไม่โปร่งใสหลายประการ
๓) การบริ ห ารงานบุ ค คล ร้ อ งเรี ย นโดยกล่ า วหาว่ าผู้ บ ริ ห าร และผู้ เกี่ ยวข้ อ ง
ดาเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเลื่อนตาแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบและการแต่งตั้งโยกย้าย
ไม่ชอบธรรม ฯลฯ
๒.๔.๔ วินัยข้าราชการ
นิยาม กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่วางหลักเกณฑ์เพื่อเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
และกาหนดแบบแผนความประพฤติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โดยกาหนดให้ข้าราชการวางตัวให้เหมาะสมตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑
ตัวอย่าง การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วยวินัยข้าราชการตามที่กฎหมายกาหนด ฯลฯ
๒.๔.๕ การทุจริต
นิยาม ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหน้าที่นั้น
หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
ตัวอย่าง ๑) การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับครุภัณฑ์ พัสดุ การก่อสร้าง
๒) การบริหารงานของหน่วยงานที่ส่อไปในทางไม่สุจริต
๓) อื่น ๆ
๒.๔.๖ ค่าตอบแทน
นิยาม การจ่ ายเงิ น ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้าที่ มี เจตนารมณ์เพื่อการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ และเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือต่างหน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
ตัวอย่าง ๑) การเบิกเงิน พตส.
๒) ค่าตอบแทนไม่ทาเวชปฏิบัติ
๓) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๔) ค่าตอบแทน อ.ส.ม
๕) อื่น ๆ
๒.๔.๗ ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐ
นิยาม การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของหน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
เกี่ ย วกั บ การกระท าการใด ๆ ที่ มี ผ ลก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดต่ อ ผู้ ร้ อ งเรี ย นหรื อ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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ตัวอย่าง ๑) ให้รับผิดชอบใช้ในความเสียหายอันเกิดจากการกระทาละเมิดของเจ้า หน้าที่
หรือหน่วยงาน
๒) เจ้าหน้าที่ยืมเงินประชาชนแล้วไม่คืน
๒.๔.๘ สวัสดิการของรัฐ
นิย าม เป็ น ระบบทางสั งคมที่ รั ฐ ให้ ห ลั ก ประกั น แก่ป ระชาชนอย่ า งเท่ า เทีย มกั น ในด้ า น
ปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ตัวอย่าง ๑) หลักประกันสุขภาพ ทุกคนมีสิทธิได้รับบริการป้องกันและรักษาโรค
๒) กองทุนประกันสังคม
๓) กองทุนข้าราชการบานาญ
๔) อื่น ๆ
๒.๔.๙ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
นิยาม การที่ผู้ร้องเรียนแสดงออกทางความคิดเห็นหรือการเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับการ
ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ตัวอย่าง ๑) การปรับปรุงระบบการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
๒) การปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อม
๓) การเพิ่มบุคลากร
๔) การเพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์
๕) อื่น ๆ
๒.๔.๑๐ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
นิยาม การปกป้ องดูแลผู้ บริโภค ให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรมจากผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม บริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุข
ตัวอย่าง ๑) การให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐาน
๒) ตลาดสด ร้านค้า/แผงลอย ไม่สะอาด
๓) สิ่งแวดล้อมทั่วไป เช่น ขยะ/สิ่งปฏิกูล น้าเสีย กลิ่นเหม็น เหตุราคาญ
๔) สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาต
๕) อื่น ๆ
๒.๔.๑๑ การคุ้มครองตามกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นิ ย าม การดู แ ลสุ ข ภาพของผู้ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่ มิ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ควั น บุ ห รี่ จ ากผู้ สู บ บุ ห รี่ ด้ ว ยการ
กาหนดให้มีการคุ้มครองสถานที่ตามที่รัฐ มนตรีประกาศให้ เป็นสถานที่ห้ามสู บบุหรี่ และกาหนดให้
เจ้าของผู้ดูแลสถานที่แสดงป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” และไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในสถานที่ดังกล่าว
ตัวอย่าง ๑) การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่
สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยการตรวจสอบสถานที่ที่กฎหมายกาหนดให้เป็นสถานที่คุ้มครองสุขภาพของผู้
ไม่สูบบุหรี่ ด้วยการแสดงป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” ไว้บริการทางเข้า-ออกสถานที่ด้งกล่าว ไม่จัดอุปกรณ์
สนับสนุนในการสูบบุหรี่ เช่น ที่เขี่ยบุหรี่ และไม่อนุญาตให้ผู้ใดสูบบุหรี่ในสถานที่ดังกล่าว
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๒) การควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ เป็ น การควบคุ ม การขาย พ.ร.บ. ควบคุ ม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยตรวจแนะนาตรวจสอบ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ มิให้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แก่บุคคลที่มีอายุต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และขายผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่กฎหมายกาหนดไว้
๓) การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพือ่ เป็นการตรวจแนะนา ดาเนินคดีตาม กฎหมายดังกล่าว
๒.๔.๑๒ ขอความอนุเคราะห์
นิยาม การขอความอนุเคราะห์และการขอความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากสิทธิที่พึง
ได้รับ
ตัวอย่าง ๑) ค่ารักษาพยาบาล
๒) การขอขึ้นทะเบียนการล้างไต
๓) การส่งเคราะห์ผู้พิการ
๔) อื่น ๆ
๒.๕ หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๒.๕.๑ ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย
๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ชัดเจน
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ปรากฏอย่างชั ดเจนว่าได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหาย ต้องการให้แก้ไขดาเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งแบะแส เกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดเจนเพียงพอที่สามารถดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
๔) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
๒.๕.๒ ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อ
บุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๕.๓ เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้ทางราชการช่วยเหลือหรือช่วยขจัดความเดือดร้อน
๒.๕.๔ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
๒.๕.๕ เรื่ องร้ องเรี ยน/ร้ องทุกข์ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรื อไม่สามารถหาข้อมู ล
เพิ่มเติมได้ในการดาเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับเป็นข้อมูลและ
เก็บเป็นฐานข้อมูล
๒.๕.๖ ไม่เป็นคาร้องเรียนที่เข้าลักษณะ ดังต่อไปนี้
๑) คาร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยานแวดล้อมชัดเจน
และเพียงพอที่จะทาการสืบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑
จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
๒) คาร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคาพิพากษา
หรือคาสั่งที่สุดแล้ว
คู่มือการปฏิ บตั ิ งานการจัดการเรื ่องร้องเรี ยนร้องทุกข์ โรงพยาบาลเสนางคนิ คม
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๓) เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ
องค์ ก รอิ ส ระที่ ก ฎหมายก าหนดไว้ เ ป็ น การเฉพาะ เว้ น แต่ ค าร้ อ งจะระบุ ว่ า หน่ ว ยงานดั ง กล่ า วไม่
ดาเนินการ หรือดาเนินการแล้วยังไม่มีความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา
๔) คาร้องเรียนที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคลต่อบุคคลด้วยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะ
รับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี
๒.๖. หลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์ และการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ กรณีของข้าราชการพลเรือนสามัญ
๒.๖.๑ กรณีคับข้องใจที่จะร้องทุกข์ได้
ความคับข้องใจอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ของข้าราชการนั้น ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้
๑) ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ไม่ ว่ า จะเป็ น การปฏิ บั ติ ห รื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ โ ดยไม่ มี อ านาจหรื อ
นอกเหนืออานาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอัน
เป็นสาระสาคัญที่กาหนดไว้สาหรับการนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จาเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดขึ้นเกินสมควร หรือเป็นการ
ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
๒) ไม่มอบหมายให้ปฏิบัติ
๓) ประวิงเวลา หรือหน่วงเหนี่ยวการดาเนินการบางอย่างอันเป็น เหตุให้เสียสิทธิ หรือไม่
ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร
๔) ไม่เป็นไปตาม หรือขัดกับระบบคุณธรรมตามมาตรา ๔๒ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๖.๒ ผู้มีอานาจพิจารณาและวินิจฉัยร้องทุกข์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกัน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นควรจะได้
ปรึกษาหารือทาความเข้าใจกัน โดยผู้บังคับบัญชาต้องให้โอกาสและรับฟัง หรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหา
ดังกล่าวเพื่อเป็นทางแห่งการทาความเข้าใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้น แต่ถ้าผู้มีความคับข้องใจ
ไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคาชี้แจง หรือได้รับคาชี้แจงแล้วไม่เป็นที่พอใจ
ก็ให้ร้องทุกข์ตาม กฎ ก.พ.ค. ได้ดังนี้
๑) เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลาดับ คือ
(๑) กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ต่ากว่าผู้ ว่าราชการจังหวัด เช่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอาเภอ ผู้อานวยการโรงพยาบาล
สาธารณสุขอาเภอ ให้ร้องทุกข์ต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัย
ร้องทุกข์
(๒) กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์ เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการส่วนกลางที่ต่ากว่า
อธิบดี เช่น ผู้อานวยการกอง หรือผู้อานวยการสานัก ให้ร้องทุกข์ต่ออธิบดี และให้อธิบดีเป็นผู้มีอานาจ
วินิจฉัยร้องทุกข์ สาหรับกรณีสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ้าเหตุเกิดจากผู้อานวยการวิทยาลัยใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และผู้อานวยการสานักหรือหน่วยงานส่วนกลาง จะต้องร้องทุกข์ต่อ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ในฐานะอธิบดี) และปลัดประทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
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(๓) กรณีที่เหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดี ให้ร้ องทุกข์ต่อ
ปลัดกระทรวง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ และให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
อนึ่ง กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคาสั่ งย้ายหรือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับ
ชานาญการพิเศษลงมา ซึ่งเป็นอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา 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 คาสั่งต่าง ๆ
ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น บรรจุแต่งตั้ง เลื่อน ย้าย โอน
นั้ น ถ้ า ท าให้ ข้ า ราชการเกิ ด ความคั บ ข้ อ งใจแล้ ว ให้ ร้ อ งทุ ก ข์ ต่ อ ก.พ.ค. ทุ ก กรณี ส าหรั บ กรณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบอานาจจากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บรรจุแต่งตั้ง หรือ
เลื่อนตาแหน่ง ข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค แม้ว่าจะออกเป็นคาสั่งจังหวัด กรณีนี้ต้องถือว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดาเนินการในฐานะปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามที่ได้รับมอบอานาจ กรณีนี้ต้องให้
ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.
๒.๖.๓ วิธีการร้องทุกข์
การร้องทุกข์ให้ร้องทุกข์ได้สาหรับตนเองเท่านั้น รับร้องทุกข์แทนผู้อื่นไม่ได้ และต้องทาคา
ร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบเหตุ
แห่งการร้องทุกข์ โดยคาร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ คือ
๑) ชื่อ ตาแหน่ง สังกัด และที่อยู่สาหรับติดต่อเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์
๒) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
๓) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของเรื่องร้องทุกข์
๔) คาขอของผู้ร้องทุกข์
๕) ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ร้องทุกข์แทนกรณีที่มีเหตุจาเป็น
๒.๖.๔ การมอบหมายให้ผู้อื่นร้องทุกข์แทน
ผู้มีสิ ทธิ์ร้ องทุกข์จ ะมอบหมายให้ บุคคลอื่นร้องทุกข์แทนตนได้แต่เฉพาะกรณีที่มีเหตุ
จาเป็นเท่านั้น คือ
๑) เจ็บป่วยจนไม่สามารถร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง
๒) อยู่ ใ นต่ า งประเทศและคาดหมายได้ ว่ า ไม่ อ าจร้ อ งทุ ก ข์ ไ ด้ ทั นภายในระยะเวลาที่
กาหนด
๓) มีเหตุจาเป็นอย่างอื่นที่ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เห็นสมควร
ทั้งนี้ จะต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิร้องทุกข์ พร้อมทั้งหลักฐานที่แสดงเหตุ
จาเป็น ถ้าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน
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๒.๖.๕ หลักฐานประกอบหนังสือร้องทุกข์
๑) การยื่นคาร้องทุกข์ ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมคาร้องทุกข์ด้วย กรณีที่ไม่อาจ
แนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานทางปกครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น หรือเพราะเหตุอื่นใด ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย
๒) ให้ผู้ร้องทุกข์ทาสาเนาคาร้องทุกข์และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ร้องทุกข์รับรอง
สาเนาถูกต้อง ๑ ชุด แนบพร้อมคาร้องทุกข์ด้วย กรณีที่มีเหตุจาเป็นต้องมอบหมายให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทน
กรณีแต่งตั้งทนายความหรือบุคคลอื่นดาเนินการในขั้นตอนใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ร้องทุกข์ ให้แนบหลักฐานการมอบหมายหรือหลักฐานแต่งตั้งไปด้วย
๓) ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
ให้แสดงความประสงค์ไว้ในคาร้องทุกข์ด้วย หรือจะทาเป็นหนังสือต่างหากก็ได้แต่ต้องยื่นหนังสือก่อนที่ผู้
มีอานาจวินิจฉัยเริ่มพิจารณา
๒.๖.๖ ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชา
๑) เมื่อผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ได้รับคาร้องทุกข์ แล้วจะมีหนังสือแจ้ง
พร้อมทั้งส่งสาเนาคาร้องทุกข์ไปให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่ง การร้องทุกข์ทราบ โดยให้ผู้บังคับบัญชา
นั้นส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและคาชี้แจง ไปให้ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ประกอบการพิจารณา
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ สาหรับกรณีที่ยื่นคาร้องทุกข์ผ่านผู้บังคับบัญชาที่เป็น
เหตุแห่งการร้องทุกข์ก็ให้ปฏิบัติในทานองเดียวกัน
๒) ให้ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาเรื่องราวการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์
ของผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ในกรณีจาเป็นและสมควร อาจจะขอเอกสารและหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งคาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้ รวมทั้งอาจจะให้ผู้ร้องทุกข์
มาแถลงด้วยวาจา หรือไม่ก็ได้
๓) ให้ผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับคาร้องทุกข์ และอาจขยายเวลาได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน
๔) การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้น อาจจะไม่รับเรื่องร้องทุกข์ หรือมีคาวินิจฉัยให้แก้ไข
หรือยกเลิกคาสั่ง และให้เยียวยาความเสียหาย ให้ผู้ร้องทุกข์ หรือให้ ดาเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่ง
ความยุ ติธ รรม และเมื่อผู้ มีอานาจวินิจฉัยร้องทุก ข์ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ ว
ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ดาเนินการให้เป็นไปตามคาวินิจฉัยนั้นในโอกาสแรกที่ทาได้
และเมื่ อ ได้ ด าเนิ น การตามค าวิ นิ จ ฉั ย ดั ง กล่ า วแล้ ว ให้ แ จ้ ง ให้ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ท ราบเป็ น หนั ง สื อ โดยเร็ ว
คาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์นั้นให้เป็นที่สุด
๒.๗ สิทธิของผู้ร้องทุกข์
๑) ผู้ร้องทุกข์อาจถอนคาร้องทุกข์ที่ยื่นไว้แล้วในเวลาใด ๆ ก่อนที่ผู้มีอานาจวินิจฉัย ร้อง
ทุกข์จะมีคาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้
๒) ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ และคัดค้าน
ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ กรณีที่มีเหตุตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.พ.ค.
๓) กรณีที่ผู้ร้ องทุกข์ไม่ เห็ นด้วยกับคาวินิจฉัยร้องทุกข์ มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ชั้นต้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รับทราบ หรือถือว่าทราบคาวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาที่มี
อานาจวินิจฉัยร้องทุกข์หรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
คู่มือการปฏิ บตั ิ งานการจัดการเรื ่องร้องเรี ยนร้องทุกข์ โรงพยาบาลเสนางคนิ คม

บทที่ ๓
ขั้นตอนการปฏิบัติ
๓.๑ กระบวนงานเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
๑) ผังกระบวนงาน

คู่มือการปฏิ บตั ิ งานการจัดการเรื ่องร้องเรี ยนร้องทุกข์ โรงพยาบาลเสนางคนิ คม
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๒) ขั้นตอนการปฏิบัติการ
ให้เจ้ าหน้าที่ผู้รั บผิดชอบ ดาเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มาติดต่อในช่องทางต่าง ๆ
รวมถึงการได้รับการประสานงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัด และหน่วยงานนอกจังหวัด โดยดาเนินการตาม ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ซึ่งจาแนกขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
(๑) การเสนอเรื่องร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์จะหมายรวมถึง ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ร้องทุกข์แทน
และผู้จัดการแทนผู้ร้องทุกข์ ถ้าผู้ร้องไม่สามารถมายื่นเรื่องด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นแทนได้ คือ
บุพการี สามี/ภรรยา ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในกรณีที่ยื่นคาร้องทุกข์แทนนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับคาร้องทุกข์ เห็นว่ามี
ความจาเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของบุคคลภายนอกที่อาจจะเสียหายเพราะการร้องทุกข์ จะขอให้
ผู้รับมอบฉันทะหรือผู้จัดการแทนแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารสาคัญหรือเอกสารสาคัญประจาตัว
อย่างอื่นแทนก็ได้
(๒) การรั บค าร้ องทุ กข์ เมื่ อได้ รั บค าร้ องทุ กข์ จากช่ องทางต่ าง ๆ ที่ ผ่ านการลงทะเบี ยน
สารบรรณ หรือจากการรับเรื่องจากผู้ร้องโดยตรง ให้บันทึกข้อเท็จจริงเบื้องต้นลงในแบบสอบข้อเท็จจริงและ
ทะเบียนรับคาร้อง จัดทาแฟ้มสานวนเรื่องร้องทุกข์ และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและพิจารณาการ
มอบหมายให้ดาเนินการ
(๓) การตรวจสอบคาร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบว่าเป็นเรื่องร้องทุกข์
หรื อ ไม่ มีห ลั กฐานตรวจสอบได้ ห รื อ ไม่ หากไม่น่ า เชื่ อ ถือ ให้ ยุติ เ รื่อ ง หรื อควรส่ ง ต่ อหน่ ว ยงานใดที่
เกี่ยวข้องและแจ้งเพื่อผู้ร้องทราบ หากตรวจสอบแล้วมีความน่าเชื่อถือ มีหลักฐานให้ดาเนินการตาม
ขั้นตอนการจัดการร้องทุกข์ต่อไป พร้อมทั้งตรวจสอบอานาจหน้าที่ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) การพิจารณาและดาเนินการประสานเพื่อบรรเทาทุกข์ โดยการแสวงหาข้อเท็จจริง
จากการหาพยานหลักฐาน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การออกพื้นที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง แล้ว
รวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาว่าจะดาเนินการต่อไปได้หรือไม่ หากดาเนินการต่อไปได้ให้เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อดาเนินการให้ความช่วยเหลือ และดาเนินการประสานให้ความช่วยเหลือ
(๕) ดาเนินการติดตามผลเพื่อบรรเทาทุกข์ หลังจากที่ได้ประสานงานการให้ความช่วยเหลือ
แล้ว ให้ดาเนินการติ ดตามการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วรับเรื่องที่หน่วยงานได้
ดาเนินการตอบกลับมาวิเคราะห์ผลการดาเนินงานว่าตรงตามความประสงค์ของผู้ร้องหรือตามข้อสั่งการ
จากผู้บังคับบัญชาหรือไม่ หากครบถ้วนแล้วให้รายงานผลตามแบบบันทึกการรายงานผลการดาเนินงาน
และขอยุติเรื่อง
(๖) แจ้งผลผู้ร้องและยุติเรื่อง แจ้งผลการดาเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้ร้อง กรณีผู้ร้อง
พอใจให้ยุติเรื่อง หากไม่พอใจและต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้วิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเพื่อ
ดาเนินการให้ความช่วยเหลือตามความประสงค์ที่แท้จริงต่อไป

คู่มือการปฏิ บตั ิ งานการจัดการเรื ่องร้องเรี ยนร้องทุกข์ โรงพยาบาลเสนางคนิ คม
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๓) แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

บันทึกการรับร้องเรียน
วันที่รับ.......... เดือน.............................. พ.ศ...............
เวลา....................................เลขที่รับ...........................
ร้องเรียนทาง...............................................................
ผู้ร้องเรียนชื่อ.................................................. นามสกุล.............................................................................
อยู่บ้านเลขที่ .................................. หมู่ที่ ................. ถนน.......................................................................
ตาบล / แขวง .................................... อาเภอ / เขต..................................... จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย์ .................................................โทรศัพท์ ...........................................................................
( ) ผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ออกนาม
เรื่อง ร้องเรียน
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
...............................
(ลงชื่อ) ....................................... ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(..........................................)
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
( ) ส่งเรื่องให้....................................................................................ดาเนินการ
( ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดาเนินการเอง
( ) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
( ) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

คู่มือการปฏิ บตั ิ งานการจัดการเรื ่องร้องเรี ยนร้องทุกข์ โรงพยาบาลเสนางคนิ คม

๔) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
(๑) ส่งจดหมายถึง โรงพยาบาลเสนางคนิคม เลขที่ 83 หมู่ที่ 3 ตาบลเสนางคนิคม
อาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ ๓๗290
(๒) ทางโทรศัพท์ 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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๓.๒ กระบวนงานการดาเนินการทางวินัย
๑) ผังกระบวนงานการดาเนินการทางวินัย
มีการกล่าวหา/สงสัย ว่าข้าราชการกระทาผิดวินัย

ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

ผู้บังคับบัญชา
สืบเอง
- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สืบ
- ตั้งคณะกรรมการสืบสวน
-

ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งบรรจุ มาตรา ๕๗

ดาเนินการ/สั่ง สืบสวน
มาตรา ๙๑ วรรค ๑

พิจารณาในเบื้อต้น
มาตรา ๙๑ วรรค ๑

ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งบรรจุ มาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นว่า
ยุติ
เรื่อง

กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทาผิดวินัย มาตรา ๙๑ วรรค ๑

ผู้บังคับบัญชา มาตรา ๕๗

ดาเนินการ/สัง่ ให้แจ้งข้อกล่าวหา/สรุป
พยานหลักฐานฯให้ทราบ รับฟังคาชีแ้ จง
ตามมาตรา ๙๒ (แจ้งเอง/มอบ
เจ้าหน้าที่/มอบคณะกรรมการสืบฯ)

กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
มีพยานหลักฐานเบื้องต้นมาตรา ๙๑ วรรค ๒

มูลร้ายแรง

มูลร้ายแรง

ตั้งคณะกรรมการสอบไม่ร้ายแรง
(ดาเนินการตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖)

ตั้งคณะกรรมการสอบร้ายแรง
(ดาเนินการตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖)

พิจารณา/ลงโทษ

คู่มือการปฏิ บตั ิ งานการจัดการเรื ่องร้องเรี ยนร้องทุกข์ โรงพยาบาลเสนางคนิ คม
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๒) ขั้นตอนการปฏิบัติการ
ข้อ ๑ เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่ สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทาผิด
วินัย ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตามลาดับชั้น ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๗ ทราบโดยเร็ว โดยทาเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อผู้กล่าวหา (ถ้ามี)
(๒) ชื่อและตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
(๓) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่งการกระทาที่กล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระทาผิดวินัย
(๔) พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเท่าที่มี
ข้อ ๒ การกล่ าวหาที่จะดาเนินการตามกฎ ก.พ. นี้ ถ้าเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือให้ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) ระบุชื่อของผู้กล่าวหา และลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา
(๒) ระบุชื่อหรือตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่เพียงพอให้ทราบว่าเป็นการ
กล่าวหาข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด
(๓) ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งการกระทาที่มีการกล่าวหาเพียงพอที่จะเข้าใจได้
หรือแสดงพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้
ในกรณีที่เป็นการกล่าวหาด้วยวาจา ให้ผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับฟังการกล่าวหาจัดให้มีการ
ทาบันทึกคากล่าวหาที่มีรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดาเนินการทางวินัยโดย
ไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่พิจารณา
เห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ผู้บังคั บบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ขยายเวลาได้ตามความ
จาเป็น โดยแสดงเหตุผลความจาเป็นไว้ด้วย
ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดาเนินการทางวินัยโดยตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนต้องดาเนินการสอบสวน รวบรวมข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบรับฟังคาชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา
แล้วเก็บรวบรวมไว้ในสานวนการสอบสวน และทารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ ต้องให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบคาสั่ง
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจาเป็นไม่อาจดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ
ขอขยายเวลาตามความจ าเป็ น ในการนี้ ผู้ สั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนจะขยายเวลาให้ ตามที่
เห็ นสมควรโดยต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย หรือจะสั่ งให้ คณะกรรมการสอบสวนยุติการดาเนินการแล้ ว
พิจารณาสั่งหรือดาเนินการ ต่อไปก็ได้
ข้อ ๕ เมื่อได้วางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ ๒๗ แล้วให้
คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิ บตั ิ งานการจัดการเรื ่องร้องเรี ยนร้องทุกข์ โรงพยาบาลเสนางคนิ คม
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(๒) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
(๓) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหา
(๔) พิจารณาทาความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) ทารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
๓) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
(๑) ส่งจดหมายถึง โรงพยาบาลเสนางคนิคม เลขที่ 83 หมู่ที่ 3 ตาบลเสนางคนิคม
อาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ ๓๗290
(๒) ทางโทรศัพท์ 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

คู่มือการปฏิ บตั ิ งานการจัดการเรื ่องร้องเรี ยนร้องทุกข์ โรงพยาบาลเสนางคนิ คม
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๓.๓ กระบวนงานการรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
๑) ผังกระบวนงานการดาเนินการรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
บุคคลผูร้ ้องเรียน
ทางโทรศัพท์/มาด้วย
ตนเอง

เอกสารร้องเรียน
จากหน่วยงานต่างๆ /เอกชน
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับเรื่องร้องเรียน
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
(๒ ชั่วโมง)
ข้อมูลไม่ครบถ้วน

ข้อมูลครบถ้วน
(๒ วัน)
สรุปข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชา
(๗ วัน)
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- หน่วยงาน
- เอกชน/บุคคล
๑๐ วัน

สรุปข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชา
(๑๐ วัน)
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- หน่วยงาน
- เอกชน/บุคคล
๒๖ วัน

การดาเนินงานร่วมกัน
ของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
(๗ วัน)

การดาเนินงานร่วมกัน
ของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
(๗ วัน)

ตรวจสถานประกอบการ
(๑๐ วัน)

ตรวจสถานประกอบการ
และเก็บตัวอย่าง
(๕ วัน)

สรุปข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชา
(๑๕ วัน)

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- หน่วยงาน
- เอกชน/บุคคล
๕๐ วัน
๗๕ วัน

คู่มือการปฏิ บตั ิ งานการจัดการเรื ่องร้องเรี ยนร้องทุกข์ โรงพยาบาลเสนางคนิ คม
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๒) ขั้นตอนการปฏิบัติการ
ให้ เจ้ าหน้ าที่ผู้ รั บ ผิดชอบ ดาเนินการในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ห น่วยงาน หรือ
ประชาชนแจ้ ง เบาะแสในช่ อ งทางต่ า ง ๆ รวมถึ ง การได้ รั บ การประสานงานจากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดและนอกจังหวัด เพื่อดาเนินการตรวจสอบ 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
ให้ โ ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ร.บ. เครื่ อ งมื อ แพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ร.บ. เครื่ อ งส าอาง พ.ศ. ๒๕๓๕
พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งจาแนกขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
๑) รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากหน่ ว ยงาน/ผู้ ร้ อ งเรี ย นมายื่ น ด้ ว ยตนเอง ทางโทรศั พ ท์ ทาง
ไปรษณีย์ โดยใช้แบบันทึกรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
๒) เจ้ า หน้ า ที่ต รวจสอบข้ อมู ล เบื้อ งต้ น ว่า เป็ น กรณีร้ องเรี ย นตามกฎหมายใด จัด ท า
รายงานผู้บังคับบัญชา มอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกาหนดแนวทางตรวจสอบข้อร้องเรียน ดาเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีต้องมีการตรวจเก็บตัวอย่าง และนาส่ง
ตัว อย่างให้ ห น่ว ยงานตรวจสอบและรอผลการตรวจสอบ เมื่อได้รายงานผลการตรวจสอบให้ นาเข้า
สานวนเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียน การพิจารณาข้อร้องเรียนในกรณีที่พิจารณาได้ว่าไม่มีมูล
ตามที่ร้องเรียนให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อยุติเรื่อง และแจ้งผลการตรวจสอบให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ย วข้อง กรณีที่ตรวจสอบแล้ ว มีพยานหลั กฐานที่รับฟังได้ว่ามี มูล ในการกระทาผิ ดตามกฎหมาย
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อดาเนินการตามกระบวนการกฎหมายทีไ่ ด้บัญญัติไว้
๓) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
(๑) ส่งจดหมายถึง โรงพยาบาลเสนางคนิคม เลขที่ 83 หมู่ที่ 3 ตาบลเสนางคนิคม
อาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ ๓๗290
(๒) ทางโทรศัพท์ 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

คู่มือการปฏิ บตั ิ งานการจัดการเรื ่องร้องเรี ยนร้องทุกข์ โรงพยาบาลเสนางคนิ คม
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๔) แบบรับเรื่องร้องเรียน

บันทึกการรับร้องเรียน
วันที่รับ.......... เดือน............................. พ.ศ...............
เวลา................................เลขที่รับ..............................
ร้องเรียนทาง...............................................................
ผู้ร้องเรียนชื่อ.................................................. นามสกุล ............................................................................
อยู่บ้านเลขที่ .................................. หมู่ที่ ................. ถนน......................................................................
ตาบล / แขวง .................................... อาเภอ / เขต ................................... จัง หวัด.................................
รหัสไปรษณีย์ .................................................โทรศัพท์ ...........................................................................
( ) ผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ออกนาม
เรื่อง ร้องเรียน
............................................................................................................................................... .....................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ............................
................................................................................................................................................................... .
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
.......................................................................
(ลงชื่อ) ....................................... ผู้รับเรื่องร้องเรียน
(..........................................)
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป เห็นควร
( ) ส่งเรื่องให้....................................................................................ดาเนินการ
( ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดาเนินการเอง
( ) ส่งทาประชาสัมพันธ์
( ) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
( ) อื่น ๆ.........................................................

คู่มือการปฏิ บตั ิ งานการจัดการเรื ่องร้องเรี ยนร้องทุกข์ โรงพยาบาลเสนางคนิ คม
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1

๓.๔ กระบวนงานการรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนระบบหลักประกันสุขภาพ
๑) ผังกระบวนงานการดาเนินการรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ระบบหลักประกันสุขภาพ
การจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารสุข
(มาตรา 18(4))
เขียนคาร้องที่
หน่วยบริการ /สสจ.

คาร้อง
ตรวจสอบข้อมูล
รวบรวมเอกสาร/หลักฐาน
สปสช. สาขาเขตพื้นที่ดาเนินการ
เสนอพิจารณา
ผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฯ ระดับเขต
จ่าย / ไม่จ่าย

แจ้ง นพ.สสจ.

แจ้งผู้ร้อง

อุทธรณ์

ยุติเรื่อง

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์)
จ่าย

ยกอุทธรณ์

ยุติเรื่อง
บันทึกข้อมูล
Work Flow
คู่มือการปฏิ บตั ิ งานการจัดการเรื ่องร้องเรี ยนร้องทุกข์ โรงพยาบาลเสนางคนิ คม
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การดาเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

ผู้รับบริการถูกละเมิดสิทธิ / เรื่องร้องเรียน /
ยื่นคาร้องขอรับเงินช่วยเหลือ

โรงพยาบาลเสนางคนิคม

หน่วยบริการไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน

- ไม่ได้รับความสะดวก/ไม่ได้รับสิทธิ
- หน่วยบริการเรียกเก็บเกินกว่าอัตราที่กาหนด

ประสานหน่วยบริการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ไกล่เกลี่ย

ได้รับความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล
ยื่นเรื่องตาม มาตรา 41

คณะอนุกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยคาร้องฯ ตามมาตรา 41

ชี้แจงไกล่เกลีย่

ยุติไม่ได้

ยุติได้
- หน่วยบริการคืนเงิน
- หน่วยบริการตอบรับ
- ผู้รับบริการพอใจ

ส่งต่อ

ยุติเรื่อง

รายงานเพื่อทราบ
เสนอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข

คู่มือการปฏิ บตั ิ งานการจัดการเรื ่องร้องเรี ยนร้องทุกข์ โรงพยาบาลเสนางคนิ คม
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- แจ้งผลผูร้ ับบริการ
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๒) ขั้นตอนการปฏิบัติการ
การดาเนินงานรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในระบบหลักประกันสุขภาพ
ดาเนินงานให้บริการข้อมูล คาปรึกษา รับเรื่องร้องเรียน และดาเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีร้องเรียน
รวมทั้งมีระบบการเก็บรวบรวมข้อ มูลการดาเนินการรับเรื่องร้องเรียน ของสถานบริการในเครือข่าย
จังหวัด
๒.๑ วัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
๑) เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูล คาแนะนาการใช้บริการด้านหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชน
๒) เพื่อพัฒนาระบบงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิให้มีมาตรฐาน
๓) เพื่อสร้างความร่วมมือและประสานงานภายในหน่วยงานเพื่อป้องกัน/แก้ไขปัญหา
๒.๒ การบริหารจัดการระบบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
๑) มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนระดับจังหวัดตามมาตรฐานการดาเนินงาน ๔ด้าน ดังนี้
(๑) ด้านกายภาพ
(๒) ด้านบุคลากร
(๓) ด้านการดาเนินงาน
(๔) ด้านระบบข้อมูล
๒.๓ มีหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ระดับอาเภอ ซึ่งดาเนินการโดยโรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห่ง
๓) ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
(๑) ส่งจดหมายถึง โรงพยาบาลเสนางคนิคม เลขที่ 83 หมู่ที่ 3 ตาบลเสนางคนิคม
อาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ 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) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต ( 13 แห่ง )
(๘) ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน
๔) คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคาร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
(1) คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคาร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นระดับจังหวัด
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Work Flow
การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ตามมาตรา 41
ผู้ร้องยื่นคาร้องที่
- หน่วยบริการ
- หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ
มาตรา 50(5)

คาร้อง
ตรวจสอบคาร้องและเอกสารประกอบ
คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคาร้องขอรับเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นระดับจังหวัด (มาตรา 41)
ผลการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการฯ
ระดับจังหวัด

แจ้ง สปสช.เขต

จ่าย

แจ้งผู้ร้อง

ไม่จ่าย

แจ้ง สปสช. เขต

แจ้งผู้ร้อง

ยุติเรื่อง
อุทธรณ์
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข

แจ้ง สปสช.เขต

จ่าย

ไม่จ่าย

แจ้ง สสจ.
แจ้ง ผู้ร้อง
ไม่เห็นพ้อง

แจ้ง สปสช.เขต
แจ้ง สสจ.

ยุติเรื่อง
บันทึกข้อมูล

แจ้ง ผู้ร้อง
ไม่เห็นพ้อง

ฟ้องศาลปกครอง
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5) คาร้องทุกข์จากศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอานาจเจริญ
Work Flow
คาร้องทุกข์จากศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอานาจเจริญ

ผู้ร้อง
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอานาจเจริญ
คาร้อง
ตรวจสอบคาร้องและ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ผลการตรวจสอบและ
รายงานผล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอานาจเจริญ
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๓.๕ กระบวนการตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ

28
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๑) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
๒) วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้ทราบว่า การดาเนินงานด้านพัสดุมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม
(๒) เพื่อให้ทราบถึงความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดาเนินงานด้านพัสดุ
(๓) เพื่อให้ทราบความครบถ้วนถูกต้องของการจัดซื้อและการควบคุมพัสดุ
(๔) เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานจัดซื้อและควบคุมพัสดุเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓) ขอบเขตการตรวจสอบ
(๑) ตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุและรายงานผล ที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
เงินรายได้ประจาปี 2553
(๒) สุ่มตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีสอบราคา / ตกลงราคา จานวน ..... รายการ
โดยการใช้ดุลพินิจ (Judgment Sampling)
(๓) ตรวจสอบความมีอยู่จริงของครุภัณฑ์ จานวน ...... รายการ
๔) กฎหมาย กฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายที่เกี่ยวข้อง
๔.๑) กฎหมาย
(๑) พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ และมาตรา
๑๐๓/๘
(๒) พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
(๓) ประกาศคณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
๔.๒) ระเบียบ
(๑) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙
๔.๓) มติคณะรัฐมนตรี
(๑) มติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
โดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
(๒) มติ ครม.สร 0203/ว52 ลงวั น ที่ 28 มี น าคม 2520 เรื่ อ ง การระบุ
คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของหรือยี่ห้อสิ่งของ
(๓) มติ ครม.ที่ นร 0505/ว83 ลงวั น ที่ 30 พฤษภาคม 2550 เรื่ อ ง
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ
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๔.๔) หนังสือเวียน
(๑) หนั ง สือกรมบั ญ ชี กลาง ด่ ว นที่สุ ด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 287 ลงวั น ที่
29 สิงหาคม 2551 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกั บ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
(๒) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 193 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552
เรื่อง การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ ในการจัดหาอาหาร อาหาร
ว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม และค่ า เช่ า ที่ พั ก ของส่ ว นราชการตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ 2549
(๓) หนั ง สื อ ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ นร 1305 / ว 5855 ลงวั น ที่
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) หนั ง สือกรมบั ญ ชี กลาง ด่ ว นที่สุ ด ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 129 ลงวั น ที่
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 และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ
แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
การจ้าง คือ การจ้างทาของ การรับขน และการจ้างเหมาบริการ (ไม่รวม การจ้าง
ลูกจ้างของส่วนราชการ การรับขนในการเดินทางไปราชการ การจ้างที่ป รึกษา การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานและการจ้างแรงงาน)
พัสดุ คือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่กาหนดไว้ในหนังสือการจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายของสานักงบประมาณ หรือการจาแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้
จากต่างประเทศ
วัสดุ คือ สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป หรือสิ่งของที่มีลักษณะ
คงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น)
ครุ ภัณฑ์ คือ สิ่ งของที่มีลั กษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุดเกินกว่ า
5,000 บาท (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น)
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง คือ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง (เช่น อาคาร บ้านพัก สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สนามบิน สระว่ายน้า สะพาน ถนน รั้ว บ่อ
น้า อ่างเก็บน้า เขื่อน เป็นต้น)
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ทรัพย์ คือ วัตถุมีรูปร่าง มีราคา มีมูลค่า และถือเอาได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 137)
ทรัพย์สิน คือ ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138) กรมบัญชีกลางกาหนดให้บันทึกครุภัณฑ์และวัตถุที่มีลักษณะ
คงทนถาวรและมีอ ายุ การใช้ งานเกิน กว่ า 1 ปี ซึ่ งมี ราคาต่ อหน่ว ยหรื อต่ อชุ ดไม่เ กิ น 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/สาเนาบัตรประชาชน/ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน/หนังสือบริคณฑ์สนธิ
(14) บัญชีเปรียบเทียบราคา
(15) บันทึกการต่อรองราคา (ถ้ามี)
(16) รายงานคณะกรรมการเปิดซอง
(17) หนังสือขออนุมัติซื้อ
(18) สาเนาเอกสารส่งร่างสัญญาให้สานักงานอัยการสูงสุด
(19) สัญญาซื้อขาย / ใบสั่งซื้อ
(20) หลักประกันสัญญา (สาเนาใบเสร็จรับเงิน – เงินสด เช็ค หนังสือค้าประกัน พันธบัตรรัฐบาล)
(21) หนังสือแจ้งส่งมอบครุภัณฑ์
(22) ใบส่งสินค้า
(23) ใบแจ้งหนี้
(24) รายงานผลการตรวจรับครุภัณฑ์
(25) หนังสือขออนุมัติเบิก
(26) สาเนาใบเสร็จรับเงิน / ใบกากับภาษี
(27) ทะเบียนทรัพย์สิน
(28) ใบเบิก / ใบยืมครุภัณฑ์
(29) รายงานการตรวจพัสดุประจาปี 2553
(30) หลักฐานการส่งสาเนาสัญญาให้ สตง. / กรมสรรพากร
คู่มือการปฏิ บตั ิ งานการจัดการเรื ่องร้องเรี ยนร้องทุกข์ โรงพยาบาลเสนางคนิ คม
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๗) การรายงานผลการตรวจสอบ
การออกรายงานผลการตรวจสอบภายใน เป็นรายงานผลรายปีบัญชี เรียนหัวหน้า
หน่วยงานผู้รับตรวจเพื่อใช้ในการบริหารงานด้านงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือการปฏิ บตั ิ งานการจัดการเรื ่องร้องเรี ยนร้องทุกข์ โรงพยาบาลเสนางคนิ คม
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บรรณานุกรม
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (๒๕๕๗), คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรืองราวร้องทุกข์
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, บริษัทสามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จากัด.
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (๒๕๕๔), คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ
๒๕๕๕, พฤศจิกายน ๒๕๕๔, บริษัท คัลเลอร์บ๊อกซ์ จากัด.
ส านั ก คณะรั ฐ มนตรี และราชกิจ จานุเบกษา (๒๕๕๑), พระราชบั ญญัติร ะเบี ย บข้า ราชการพลเรือ น
พ.ศ. ๒๕๕๑, ราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก,๒๕ มกราคม ๒๕๕๑,
สานักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.
ส านั ก คณะรั ฐ มนตรี แ ละราชกิ จ จานุ เ บกษา (๒๕๑๐), พระราชบั ญ ญั ติ ยา พ.ศ. ๒๕๑๐,
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๘๔ ตอนที่ ๑๐๑ ฉบับพิเศษ, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๐, สานักคณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา.
สานักคณะรัฐ มนตรี และราชกิจ จานุเบกษา (๒๕๔๑), พระราชบัญญัติส ถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑,
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๑๕ ก, ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑, สานักคณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา.
ส านั ก คณะรั ฐ มนตรี แ ละราชกิ จ จานุ เ บกษา (๒๕๔๑), พระราชบั ญ ญั ติ อ าหาร พ.ศ. ๒๕๒๒,
ราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม ๙๖ ตอนที่ ๗๙ ฉบั บ พิ เ ศษ, ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๒,
สานักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.
สานักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (๒๕๑๘), พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. ๒๕๑๘, ราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม ๙๒ ตอนที่ ๕ ฉบั บ พิ เ ศษ, ๙มกราคม ๒๕๑๗,
สานักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.
สานักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (๒๕๒๒), พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒,
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๖๓ ฉบับพิเศษ, ๒๗ เมษายน ๒๕๒๒, สานักคณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา.
สานักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (๒๕๕๑), พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑,
ราชกิจจานุเบกษา เล่ ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๓ ก, ๕ มีนาคม ๒๕๕๑, สานักคณะรั ฐ มนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา.
ส านั กคณะรั ฐ มนตรี และราชกิจ จานุเบกษา (๒๕๕๑), พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ ,
ราชกิจ จานุ เบกษา เล่ ม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๒, ๘ เมษายน ๒๕๓๕, ส านักคณะรัฐ มนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา.
สานักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (๒๕๕๑), พระราชบัญญัติ หลักประกันสุ ขภาพ แห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ,ราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๑๖ ก, ๑๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๑,
สานักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.
สานักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (๒๕๔๖), พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ ห ารกิจ การบ้ านเมื องที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖, ราชกิจจานุ เบกษาเลม ๑๒๐ ตอนที่ ๑ ๐๐ ก ,
๙ ตุลาคม ๒๕๔๖, สานักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องทุกข์สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอานาจเจริญ
คู่มือการปฏิ บตั ิ งานการจัดการเรื ่องร้องเรี ยนร้องทุกข์ โรงพยาบาลเสนางคนิ คม
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สานักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (๒๕๒๒), ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยการจัดการ
เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ พ.ศ. ๒๕๒๒, ราชกิ จ จานุ เ บกษา เล ม ๑๒๖ ตอนพิ เ ศษ ๑๗๙ ง,
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒, สานักคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.
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