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คํานํา 

 รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญและผลักดัน ใหการปองกันและปราบปราม

การทุจริตเปนวาระแหงชาติ และกระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ๓ ป. ๑ 

ค. คือ การปลุกจิตสํานึก การปองกัน การปราบปราม และการสรางเครือขาย และกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําคูมือ

บริหารจัดการเรื่องรองเรียนการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือเปนคูมือเรื่องปองกันการทุจริต และปองกันปญหาการจัดซ้ือจัดจางไม

ถูกตองไมโปรงใส 

 เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองลําพูน จึงจัดทําคูมือบริหารจัดการเรื่อง

รองเรียน ข้ึนเพ่ือใหเกิดการปรับฐานความคิด ใหผูปฏิบัติสามารถรับรูเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี โดยนําสาระสําคัญสวนใหญ

มาจากคูมือบริหารจัดการเรื่องรองเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาปรับใช 

 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปาซาง 

                                                                       มีนาคม ๒๕๖๑ 
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.1.วัตถุประสงคการจัดการขอรองเรียน 

๑. เพ่ือใหความคิดเห็น/คํารองเรียนของผูรับบริการไดรับการตอบสนองท่ีเหมาะสมและนําไปสูการปรับปรุง

ระบบงานใหดีข้ึน 

๒. เพ่ือเพ่ิมความไวในการรับรูปญหาและเกิดการตอบสนองท่ีรวดเร็วและเหมาะสม 

๓. เพ่ือเปนแนวทางข้ันตนในการเจรจาตอรองไกลเกลี่ย เพ่ือปองกันการฟองรอง 

๔. เพ่ือสรางความตระหนักใหแกหนวยงานและเจาหนาท่ีไดใสใจและทบทวนขอรองเรียนท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆ 

๕. เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการรับเรื่องรองเรียนและดําเนินการจัดการขอรองเรียนไดมีการปฏิบัติตามข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับขอกําหนด  ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียนและดําเนินการจัดการ

ขอรองเรียนท่ีกําหนดไวอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

๖. เพ่ือใหบุคคลากรหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานการดําเนินการจัดการขอรองเรียนของผูรับบริการ ใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการแกไขปญหาตามขอรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ

โดยกระบวนการและวิธีการดําเนินงานตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2.ขอบเขต 

 รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น แบบแสดงความคิดเห็นหรือแบบสอบถามความพึงพอใจตอการ
บริการ หรือ แบบรายงานขอรองเรียนของผูรับบริการ นํามาสูการวิเคราะหขอมูล นําสงใหผูเก่ียวของดําเนินการ
ตอบสนอง/แกไขขอรองเรียน และนําเขาสูการทบทวนในคณะกรรมการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข และกรรมการพัฒนา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

3.คําจํากัดความ 

• เรื่องรองเรียน หมายถึง คํารองเรียนจากผูปวย ญาติ ผูรับบริการ ทั้งบุคลากรภายนอกและภายในหนวยงาน ที่
ไมไดรับการตอบสนองความตองการหรือความคาดหวัง ทําใหเกิดความไมพึงพอใจ และแจงขอใหตรวจสอบ แกไข หรือ
ปรับเปลี่ยนการดําเนินการ 

• ขอเสนอแนะ  หมายถึง คํารองเพ่ือแจงใหทราบหรือแนะนําเพ่ือการปรับปรุงระบบการบริการสิ่งแวดลอม 
และอ่ืนๆ ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

• ผูรองเรียน  หมายถึง ผูปวย ญาติ ผูรับบริการ ประชาชนท่ัวไป องคกรภาครัฐ เอกชน ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตลอดจนผูมาติดตอ ผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การให
ขอคิดเห็น/ การชมเชย/การสอบถาม หรือรองขอขอมูล  

• ชองทางการรับเรื่องรองเรียน  หมายถึง ชองทางท่ีสามารถรับ/สงเรื่องรองเรียนได ประกอบดวยตูรับ
เรื่องรองเรียน ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข งานประชาสัมพันธ หนังสือถึงผูอํานวยการ รองเรียนดวยตนเอง รองเรียน
ผานทางเว็บไซต  Line หรือชองทางอ่ืนๆ เชน ผานสื่อ 

• การจัดการขอรองเรียน  หมายถึง การจัดการในเรื่อง ขอรองเรียน ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น คําชมเชย 
การสอบถาม หรือรองขอขอมูลโดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ไดแก 

1.การแตงตั้ง คณะกรรมการจัดการขอรองเรียนและขอชมเชยระดับหนวยงาน 
2.การรับขอรองเรียน 
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3.การพิจารณาจําแนกระดับและจัดการขอรองเรียน 
4.การรับและรวบรวมขอรองเรียนจากหนวยงานตางๆ  
5.การจัดทํารายงานสรุปผลการจัดการขอรองเรียนรายไตรมาส 
6. การกําหนดมาตรการปองกันแกไขปญหาขอรองเรียน 
7. การนํามาตรการปองกันแกไขปญหาขอรองเรียนไปปฏิบัติ 

• การเจรจาตอรอง ไกลเกล่ีย ข้ันตน  หมายถึง การท่ีทีมเจรจาตอรองฯ ของหนวยงาน เจรจาไกลเกลี่ย
เฉพาะหนากอน เม่ือพบเหตุการณท่ีมีแนวโนมท่ีจะฟองรองหรือรองเรียน 

• คณะกรรมการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานหมายถึง บุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนผูรับผิดชอบ
การจัดการขอรองเรียน/ชมเชยของหนวยงาน 

• การจัดระดับความรุนแรง  แบงเปน 4 ระดับ 

ระดับ นิยาม ตัวอยางเหตุการณ 
เวลาใน

การ
ตอบสนอง 

ผูรับผิดชอบ 

1 ขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ 

ผูรองเรยีนไมไดรับความ
เดือดรอน แตติดตอมาเพ่ือให
ขอเสนอแนะ / ใหขอคิดเห็น /
ชมเชย ในการใหบริการ 

การจัดซื้อจดัจาง เอกสารไม
เปนไปตามระเบียบ แบบแผน 
แตไมมีเจตนาทุจริต  

ไมเกิน 5 
วันทําการ 

หนวยงาน 

2 ขอรองเรียน
เรื่องเล็ก 

ผูรองเรยีนไดรับความ
เดือดรอน แตมีการพูดคุย 
และสามารถแกไขไดโดย
หนวยงานเดียว 

-การรองเรียนเก่ียวกับ การ
จัดซื้อจัดจาง ไมมีเจตนาทุจริต 
และไมเกิดความเสียหายแก
ทางราชการ 

ไมเกิน 15 
วันทําการ 

หนวยงาน 

3 ขอรองเรียน
เรื่องใหญ 

-ผูรองเรียนไดรับความ
เดือดรอน มีการโตแยงเกิดข้ึน 
ไมสามารถแกไขไดโดย
หนวยงานเดียว ตองอาศัยทีม
คณะกรรมการบรหิารในการ
แกไข 

-การรองเรียนเก่ียวกับ
ความผิดการจดัซื้อจัดจาง ไม
เปนไปตามระเบียบ แบบแผน 
หรือเจตนาทุจริต 
-การรองเรียนความไมโปรงใส
ของการจัดซื้อจัดจาง 

ไมเกิน 30
วันทําการ 

-คณะกรรมการ
บริหาร รพ.สต. 

4 การฟองรอง ผูรองเรยีนไดรับความ
เดือดรอน และรองเรียนตอ
สื่อมวลชน หรือผูบังคับบัญชา
ระดับจังหวัด หรือมีการ
ฟองรองเกิดข้ึน 

-การเรียกรองใหหนวยงาน
ชดเชยคาเสยีหายจาการจดัซื้อ
จัดจาง ไมเปนไปตามระเบียบ 
แบบแผน เกิดความเสียหาย
แกทางราชการ หรือเอกชน 

ไมเกิน 60
วันทําการ 

-ทีม
คณะกรรมการ
บริหาร รพ.สต. 
-หนวยงาน
ระดับสูงข้ึนไป 
เชน สสอ./สสจ. 
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 4.แนวทางการปฏิบัตใินการจัดการเร่ืองรองเรียน 

 4.1 จัดตั้งคณะกรรมการรับขอรองเรียน รองทุกข มีหนาท่ีรับเรื่องราวรองเรียน ฟองรอง บริหารจัดการขอ
รองเรียน รวมถึงการใหคําปรึกษา แนะนํา ประสานงาน ดําเนินการตรวจสอบขอมูล ขอเท็จจริงเบื้องตน และจัดทํารายงาน
เสนอคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาในการปรับปรุงเชิงระบบตอไป 

 4.2 จัดตั้งคณะกรรมการเจรจาไกลเกลี่ย โดยมีหนาท่ีกําหนดนโยบายในการเจรจาไกลเกลี่ยดวยสันติวิธี กํากับ 
ติดตามประเมินผล รวมท้ังไกลเกลี่ยกรณีพิพาท/ขอขัดแยง ท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน 

 4.3 กําหนดใหมีชองทางการรับเรื่องรองเรียน  ไดแก 

  -ตูรับเรื่องราวรองเรียน/ขอคิดเห็น 
  -รองเรียนผานทางจดหมายถึงผูเก่ียวของ 
  -รองเรียนดวยตนเอง กรณีไมมีหนังสือรองเรียน ใหมีการบันทึกรายละเอียดการรองเรียน พรอมชื่อ 
นามสกุล ลงลายมือชื่อ พรอมท่ีอยู เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 
  -รองเรียนทางโทรศัพท ใหมีการบันทึกรายละเอียดการรองเรียน พรอมท่ีอยู เบอรโทรศัพท ท่ีสามารถ
ติดตอได 
  -รองเรียนผานทางอินเตอรเน็ต เชนเฟสบุค อีเมล เว็บไซต กระทูตางๆ เปนตนใหผูดูแลระบบรวบรวม
ขอมูล 
  -รองเรียนทางสื่อ สิ่งพิมพ สื่อมวลชน ใหรวบรวมขอมูล 
 4.4 ใหทุกฝาย / งาน นํามาตรฐานเชิงนโยบาย เรื่อง “การบริหารจัดการขอรองเรียน” ใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ ควบคุม กํากับ ติดตาม ในหนวยงาน 
 

ระบบการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนอําเภอเมืองลําพูน 

รายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(๑)การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 

ผูอํานวยการหรือหัวหนาของหนวยงาน 

1.1 กําหนดสถานท่ีจัดตั้งศูนย / จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน  
1.2   กําหนดหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
1.3   พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรท่ีเหมาะสม เพ่ือกําหนดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
1.4   ออก/แจงคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน พรอมท้ังแจงใหบุคลากรภายใน

หนวยงานทราบเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
1.5  แจงรายชื่อใหหนวยงานสาธารณสุขอําเภอเมืองลําพูนทราบ เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน (โทร 045-

718136) 

(๒) การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ 

 ในแตละวัน เจาหนาท่ีฯ ตองดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนท่ีเขามายังศูนยฯจากชองทางตาง ๆ  ดังนี้    
( 1) โทรศัพท  
        (2) รองเรียนกับเจาหนาท่ี ณ ศูนยรับเรื่องรองเรียน/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน 
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        (3) หนังสือ/จดหมาย 
(4) เว็บบอรด / E-mail ของศูนยรับเรื่องรองเรียน 
        (5) อ่ืนๆ เชน กลองรับขอรองเรียน/กลองแสดงความคิดเห็น 

(๓)การบันทึกขอรองเรียนทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีฯ ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนแบบฟอรมบันทึกขอ

รองเรียน  แบบฟอรม Complaint Formการกรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน  แบบฟอรม Complaint Form ควร

ถามชื่อ-สกุล หมายเลขติดตอกลับของผูรองเรียน เพ่ือเปนหลักฐานยืนยัน และปองกันการกลั่นแกลง รวมท้ังเปนประโยชน

ในการแจงขอมูลการดําเนินงานแกไข/ปรับปรุงกลับแกผูรองเรียน 

(๔)การวิเคราะหระดับขอรองเรียน 

๑.หนวยงาน (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล) จัดตั้งศูนยจัดการขอรองเรียนระดับอําเภอ/
ตําบล  โดยมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน เบอรโทรศัพท/E-mail 
๒. บทบาทแตละระดับ 
  ๒.๑ระดับตําบล 
         (๑) รับเรื่องจากประชาชนและเปนเรื่องท่ีเขาเง่ือนไขในการพิจารณารับเรื่องรองเรียนเบื้องตน 
         (๒) รวบรวมขอมูลหลักฐานท่ีเก่ียวกับประเด็นท่ีรองเรียน 
         (๓)  สงเรื่อง   พิจารณาสงเรื่องใหศูนยจัดการขอรองเรียนระดับอําเภอดําเนินการแกไข 
                            (๔)  ดําเนินการใหคําแนะนําเบื้องตน 
 ๒.๒ ระดับอําเภอ 
         (๑) รับเรื่องจากประชาชนและตําบลและเปนเรื่องท่ีเขาเง่ือนไขในการพิจารณารับเรื่องรองเรียน
เบื้องตน 
 (๒) รวบรวมขอมูลหลักฐานท่ีเก่ียวกับประเด็นท่ีรองเรียน 
         (๓) ดําเนินการตักเตือน/แนะนําโดยทําเปนลายลักษณอักษร 
                            (๔) ยึด/อายัด กอนดําเนินการใหแจงจังหวัดโดยดวน กรณีดําเนินคดีใหสงเรื่องใหจังหวัดดําเนินการ 
            (๕) แจงเรื่องรองเรียนใหตําบลดําเนินการ 
 
(๕) ระยะเวลาการแกไขปญหาการรองเรียนของผูรับบริการภายในกําหนด ( ตามตัวชี้วัด) มีดังนี้ 
      ๕.๑ ภายในเวลา ๑๐ วันทําการ 
                ไดแก เรื่องรองเรียนท่ีมีขอมูลครบถวน สามารถตรวจสอบขอเท็จจริงจากฐานขอมูลของสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอ /โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลได 
      ๕.๒ ภายในเวลา ๓๐ วันทําการ 
  ไดแก เรื่องรองเรียนท่ีมีขอมูลไมครบถวน สามารถรวบรวมขอเท็จจริงโดยไมตองทําหลักฐานเพ่ิมเติม  
      ๕.๓ ภายในเวลา ๖๐ วันทําการ 
  ไดแก เรื่องรองเรียนท่ีมีขอมูลไมครบถวน ตองสืบหาขอเท็จจริง 
(๖)  การนับระยะเวลา ใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ีปรากฏอยูในเขตขอมูล (field) “วันท่ีรับ” ของระบบงานบริหารเรื่องรองเรียน

ของแตละหนวยงาน 
(๗) การกําหนดวา เรื่องรองเรียนเรื่องใด จะเขาอยูกลุมใดของเกณฑระยะเวลาการแกไขปญหาการรองเรียน ของ

ผูรับบริการนั้นใหหนวยงานท่ีดําเนินการเปนผูระบุกลุมลงในหนา “บันทึกขอมูลการรับเรื่องรองเรียน” ของ
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ระบบงานบริหารเรื่องรองเรียน นอกจากนี้เห็นสมควรใหมีการจัดลําดับชั้นความสําคัญของเรื่องรองเรียน โดย
กําหนดประเภทของเรื่องรองเรียนท่ีตองดําเนินการอยางเรงดวนดังนี้ 

              ๗.๑ เรื่องรองเรียนท่ีมีผลกระทบตอประชาชนในวงกวางในเรื่องของความปลอดภัยซ่ึงมีผลตอสุขภาพ และอาจ
เปนอันตรายถึงชีวิต 

       ๗.๒เรื่องรองเรียนท่ีกอใหเกิดความเขาใจผิด และทําใหเกิดการความไมปลอดภัย 
       ๗.๓  เรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีเปนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
                  ท้ังนี้ขอใหผูรับเรื่อง/ผูดําเนินการ เสนอเรื่อง และดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑระยะเวลาการแกไขปญหา

การรองเรียนของแตละกลุมดวย 
๕.การรับเรื่องรองเรียน 
   ๑.ประเด็นท่ีสามารถรับรองเรียน 
เม่ือผูรับบริการประสบปญหาเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

- การจัดซ้ือจัดจางไมโปรงใส 
- ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางไมได 
- ไมเปนไปตามระเบียบหรือไมเปนธรรม 
- เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- กระทําผิดจรรยาบรรณ และจริยธรรม 
- ไมไดรับความสะดวกในการรับบริการ 

   ๒. ชองทางการรองเรียนหรือแจงเบาะแส      
 

      (1) โทรศัพท  

        (2) รองเรียนกับเจาหนาท่ี ณ ศูนยรับเรื่องรองเรียน/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน 

        (3) หนังสือ/จดหมาย 

        (4) เว็บบอรด / E-mail ของศูนยรับเรื่องรองเรียน 

        (5) อ่ืนๆ เชน กลองรับขอรองเรียน/กลองแสดงความคิดเห็น 

๓.หลักเกณฑการพิจารณากล่ันกรองเรื่องรองเรียนเบ้ืองตน 

1. การรองเรียนท่ีมีขอมูลไมชัดเจนไมเพียงพอหรือไมสามารถหาแหลงขอมูลเพ่ิมเติมไดใหยุติเรื่องเก็บเปนขอมูล
และแจงผูรองเรียนทราบถึงเหตุผลกรณีติดตอผูรองเรียนได 

2. การรองเรียนท่ีเกิดจากความเขาใจผิดของผูรองเรียนหรือเปนเรื่องรองเรียนท่ีเจาหนาท่ีผูรับเรื่องรองเรียน
สามารถใหขอมูล/ไกลเกลี่ยไดใหยุติเรื่องและเก็บเปนขอมูล 

3. กรณีผูรองเรียนใหขอมูลท่ีมีเนื้อหาในเชิง “ขอแนะนําการเสนอแนะ” ไมจัดวาเปนเรื่องรองเรียนท่ีตอง
ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (กลุมทาทาย ) โดยใหพิจารณายุติเรื่องและสงเรื่องใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เมืองลําพูนเพ่ือเปนขอมูล 
4.แนวทางการสืบคนขอเท็จจริง 

จากหนังสือรองเรียนเปนขอเท็จจริงจึงจําเปนตองทําการสืบสวนเพ่ือใหไดขอเท็จจริงเบื้องตนกอน โดยมุงไปท่ี
คําถาม  “มีการจัดซ้ือจัดจางจริงหรือไม ?” และหากมีการจางจริงคําถามถัดไปก็คือ มีการดําเนินการตามขอรองเรียน
หรือไม แนวทางการสืบสวนท่ีควรกระทําคือ  



9 
 

1. เรียกเอกสารท่ีจําเปนจํานวนนอยรายการท่ีสุด ท่ีสามารถตอบคําถามไดวามีการกระทําความผิดจริงหรือไม ไปยัง
หนวยงานท่ีถูกรองเรียน โดยใหผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูไปยื่นหนังสือแลวนั่งคอยรับหนังสือท่ีเรียก เอกสารท่ีเรียกไดแก 
สําเนารายงานการขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง สําเนาสัญญาจาง กับสําเนาประกาศท่ีเก่ียวของ เหตุผลท่ีทําเชนนี้เนื่องจาก ใน
ข้ันตอนนี้ คือ การสืบสวน ดังนั้นหากเรียกเอกสารจํานวนหลายรายการจํานวนมากและไมอยูรอรับเอกสาร หนวยงานก็จะ
มีเวลาคิดตั้งหลัก อาจไมใหความรวมมือก็ได แตการเรียกเอกสารจํานวนนอยแลวอยูรอรับเลย หนวยงานจะใหความรวมมือ 
สวนรายการเอกสารท่ีเรียกข้ึนอยูกับแนวคิดและประสบการณของพนักงานสอบสวนวา เอกสารท่ีเรียกจะสามารถตอบ
คําถามท่ีตั้งข้ึนไวหรือไม ในกรณีนี้ เอกสารท่ีเรียกสามารถตอบคําถามไดวา มีการจัดซ้ือจัดจางจริง และการจัดซ้ือจัดจางนั้น
มาจากวิธีการท่ีถูกตองหรือไมอยางไร 
2. สํารวจสถานท่ีกอสราง เพ่ือสามารถตอบคําถามท่ีวามีการสมยอมราคาหรือไม เหตุผลเพราะ หากมีการสมยอมราคากัน
จริง สิ่งท่ีเกิดข้ึนก็ คือ ผูรับจางท่ีไดสัญญาจะตองจายเงินสินบน ใหแกหนวยวาจาง แตผูรับจางจะยังคงรักษายอดกําไรท่ีตน
ตองการไว การท่ีจะทําดังนี้ไดก็โดย การลดคาใชจายในการกอสรางลง โดยการลดขนาด และปริมาณวัสดุกอสรางลง ทําให
คุณภาพและปริมาณของงานกอสรางต่ํากวาขอกําหนดในสัญญา 
3. ประสานความรวมมือกับสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค เพ่ือยื่นยันการตอบคําถามวามีการสมยอมราคาหรือไม 
เนื่องจากการจัดซ้ือ จัดจางของหนวยงาน จะตองยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ตองสงรางประกาศท่ี
ถูกตองหรือไมอยางไรใหแก สตง. ภูมิภาคตรวจสอบกอนนําไปปดประกาศ  เปนสัญญาท่ีมีขอความเดียวกันกับสําเนา
สัญญาจางท่ีพนักงานสอบสวนไดรับจากหนวยงาน 
4. หาสิ่งผิดปกติจากขอเท็จจริงท่ีมี 
    ขอเท็จจริงท่ีไดจากประกาศท่ีถูกตองหรือไมอยางไรและการประสานความรวมมือกับ สตง.ภูมิภาค คือ ประกาศท่ี
ถูกตองหรือไมอยางไรท่ีหนวยงานเผยแพรออกไปมีลักษณะกีดกัน สวนขอเท็จจริงท่ีไดจากรายงานการขออนุมัติจัดซ้ือจัด
จาง และสัญญาการจาง ขอเท็จจริงท่ีไดจากการสํารวจสถานท่ีกอสรางคืองานกอสรางมีปริมาณและคุณภาพไมเปนไปตาม
สัญญาสวนสิ่งผิดปกติท่ีใด สิ่งผิดปกติตามท่ีกลาวมานี้เพียงพอท่ีจะเปนขอมูลใหพัฒนาจากงานสืบสวนเปนงานสอบสวนได
หรือไม  นอกจากนี้สิ่งผิดปกติดังกลาวจะเปนตัวกําหนดแนวทางการสอบสวนตอไป 
การกําหนดแนวทางการสอบสวน 
๑. การสอบปากคํา (Interrogation)  
๑.๑ ผูจัดทําประกาศท่ีถูกตองหรือไมอยางไรและผูจัดทํารายงานขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง คือ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ ซ่ึง
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุฯ  ดังนั้นจึงตองสอบปากคําหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ เพ่ือใหทราบ
ขอเท็จจริง ๒ ประการ ประการแรก เพราะเหตุใดจึงไมแกไขรางประกาศท่ีถูกตองหรือไมอยางไรตามท่ี สตง.ภูมิภาคสั่งการ 
ประการท่ีสอง เพราะเหตุใดจึงเสนอรายงานขออนุมัติจัดจาง และลงนามอนุมัติ ท้ังท่ีทราบดีวาไมถูกตอง 
๑.๒ จําเปนตองรูวางบประมาณท่ีใชกอสรางนั้นมาจากไหน และมาอยางไร จําเปนตองสอบปากคําหัวหนาหนวยงาน และ
การเงินเพ่ือใหทราบวางบประมาณท่ีใชในการกอสรางมาจากแหลงใด และมาอยางไร 
๑.3 จากการท่ีประกาศท่ีถูกตองหรือไมอยางไรท่ีมีลักษณะกีดกัน จึงนาเชื่อวานาจะมีการสมยอมราคากันระหวางหนวยงาน
กับผูรับจางคูสัญญา ดังนั้นเพ่ือทดสอบสมมติฐานนี้ จําเปนตองเรียกสอบปากคําเจาหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 ๑.3.๑ คณะกรรมการรับและเปดซอง เพ่ือใหทราบวามีผูเขาแขงขันท่ีถูกตองหรือไมอยางไรมีจํานวนก่ีราย แตละ
รายใชสิ่งใดเปนหลักประกันซอง รวมท้ังการจัดทําบันทึกรายงานของคณะกรรมการจัดทําอยางไร แลวสงไปใหผูใด 
 ๑.3.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการท่ีถูกตองหรือไมอยางไร เพ่ือใหทราบวามีขอพิจารณาตัดสินผูชนะการท่ี
ถูกตองหรือไมอยางไรอยางไร รวมท้ังการจัดทํารายงานผลการพิจารณาวาจัดทําอยางไร แลวสงตอไปใหใคร 
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 ๑.3.๓ โดยปกติการเก็บรักษาและสงคืนหลักประกันซอง และหลักประกันสัญญาจะเปนหนาท่ีของหัวหนา
เจาหนาท่ีการเงิน จึงจําเปนตองสอบปากคําเพ่ือใหทราบวาการรับมอบและสงคืนหลักประกันซองกับหลักประกันสัญญาทํา
อยางไร มีการบันทึกเปนหลักฐานกันอยางไร และหลักประกันดังกลาวถูกเก็บรักษาไวท่ีใด 
๑.4 จากการท่ีงานกอสรางมีคุณภาพต่ําและลาชา จึงจําเปนตองสอบปากคําคณะกรรมการตรวจการจาง เพ่ือใหทราบวา
ตรวจรับมอบงานกอสรางท่ีมีคุณภาพต่ํากวาท่ีกําหนดในสัญญาไดอยางไร และมีการเรงรัดผูรับจางใหกอสรางเปนไปตาม
สัญญาหรือไม 
๒. การเรียกเอกสารเพ่ิมเติม 
เอกสารไมโกหก ดังนั้นการเรียกเอกสารเพ่ิมเติมจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใชสอบยันคําใหการของพยาน หากถอยคําของพยาน
ไมสอดคลองหรือไมตรงกับเอกสารแสดงวาพยานผูถูกสอบปากคําใหการเท็จ  ซ่ึงพนักงานสอบสวนก็จะสามารถใช
ขอเท็จจริงดังกลาว กําหนดหาแนวทางสอบสวนข้ันตอไปได ในกรณีนี้เอกสารท่ีควรเรียกเพ่ิมเติม ไดแก 
๒.๑ เอกสารการอนุมัติเงินประจํางวดของงานกอสราง  ซ่ึงเอกสารจะระบุอยางชัดเจนอยางไรมีเง่ือนไขอยางไร เพราะเหตุ
ใดหนวยงานจึงผูกพันงบประมาณโดยการทําสัญญากอสรางกับผูรับจางดวยวงเงินงบประมาณท้ังกอน  เนื่องจากวาการ
กระทําดังกลาวผิดตอพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ท่ีกําหนดไววาการผูกพัน
งบประมาณจะกระทําไดเม่ือไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลวเทานั้น ฉะนั้นเอกสารการอนุมัติเงินประจํางวดสามารถใชสอบ
ยันปลัดหนวยงาน ผูอํานวยการกองคลัง และหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุได 
๒.๒ เอกสารบันทึกรายงานของคณะกรรมการรับและเปดซอง ในเอกสารดังกลาวจะระบุวา มีผูยื่นซองท่ีถูกตองหรือไม
อยางไรจํานวนเทาใด และใครขาดคุณสมบัติในการเขาแขงขัน สวนผูมีคุณสมบัติครบถวนก็จะถูกระบุวาเปนผูใด เสนอ
วงเงินท่ีถูกตองหรือไมอยางไรเทาใด และวางหลักประกันซองดวยอะไร หากไมมีการจัดทําบันทึกรายงานดังกลาวไว หรือมี
บันทึกรายงานแตไมพบรายการการวางหลักประกันซองแสดงวามีสิ่งผิดปกติ ฉะนั้นเอกสารนี้จึงสามารถใชสอบยันคําใหการ
ของคณะกรรมการรับและเปดซองได 
๒.๓ เอกสารบันทึกรายงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการท่ีถูกตองหรือไมอยางไร เอกสารดังกลาวจะระบุวา ผูใดไดรับ
การคัดเลือกเหตุผลเพราะอะไร วงเงินเทาใด หากผูไดรับการคัดเลือกไมมีรายชื่ออยูในบันทึกรายงานของคณะกรรมการรับ
และเปดซอง แสดงวาผิดปกติอยางยิ่ง  ฉะนั้นเอกสารนี้จึงสามารถใชสอบยันคําใหการของคณะกรรมการพิจารณาผลการท่ี
ถูกตองหรือไมอยางไรและคณะกรรมการรับและเปดซองได นอกจากนั้นเอกสารบันทึกรายงานของคณะกรรมการพิจารณา
ผลการท่ีถูกตองหรือไมอยางไร ยังสามารถชี้สิ่งผิดปกติอ่ืนอีก ในกรณีท่ีผูไดสัญญาไมใชผูท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการท่ี
ถูกตองหรือไมอยางไรคัดเลือก 
๒.๔ เอกสารรับมอบ-สงมอบ หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา เอกสารนี้จะเปนเอกสารสําคัญท่ีสุดท่ีจะชี้วา มีการ
แขงขันราคากันจริงหรือไม กลาวคือ หากมีการแขงขันราคาจริงจะตองมีการวางหลักประกันซองจริง ซ่ึงจะปรากฏใน
เอกสารบันทึกรายงานของคณะกรรมการรับและเปดซอง รวมท้ังจะปรากฏในเอกสารสงมอบหลักประกันซองระหวาง
คณะกรรมการรับและเปดซองกับหัวหนาเจาหนาท่ีการเงิน และเม่ือการแขงขันสิ้นสุดลงเจาหนาท่ีการเงินจะตองจัดทําเปน
หนังสือแจงใหผูเขาแขงขันท่ีไมไดสัญญาใหมารับหลักประกันซอง ในกรณีท่ีหลักประกันซองดังกลาวเปนเงินสด แตหาก
หลักประกันซองเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร เจาหนาท่ีการเงินก็ยังคงตองมีหนังสือแจงผูเขาแขงขันท่ีไมไดสัญญาให
ทราบวาหนวยงานไดยกเลิกหนังสือสัญญาคํ้าประกันของธนาคารแลว หากไมมีเอกสารการรับ-สงมอบหลักประกันซอง
ตามท่ีกลาวมานี้แสดงวาไมมีการแขงขันราคากันจริง สําหรับหลักประกันสัญญาไมสามารถชี้ไดวามีการแขงขันราคากันจริง
หรือไม โดยผูชนะการแขงขันตองนํามามอบใหแกหนวยงานในข้ันตอนทําสัญญา ท้ังนี้ในการสงมอบ-รับมอบหลักประกัน
สัญญาตองจัดทําเปนหนังสือตอกันระหวางผูวาจางและผูรับจาง หากไมมีหนังสือดังกลาวหรือมีหนังสือแตหลักประกัน
สัญญาเปนเงินสดก็นาจะเชื่อวา มีการจายผลประโยชนตางตอบแทนกันแลวตองเปนหนาท่ีท่ีพนักงานสอบสวนจะหาวาเงิน
สดนั้นไปท่ีไหนตอไป สิ่งสําคัญคือการพิสูจนวาขอเท็จจริง (Fact) สุดทายคืออะไรแลวจะตองดําเนินการตอไปอยางไร จะชี้
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ตามการคิดกําหนดแนวทางการสืบสวนสอบสวนท่ี คือ พนักงานสอบสวนจําเปนตองมีความรู มีประสบการณอยาง
หลากหลาย ท้ังในเรื่องพัสดุ งบประมาณ และวิศวกรรม หากมีความรูเพียงขอกฎหมายเพียงอยางเดียวก็ยากท่ีจะใหความ
จริงกระจางได  

 

Flow Chart  จัดซื้อจดัจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดซ้ือ/จาง  

วงเงินไมเกิน 100,000 บาท 

ไมตองจัดทําแผนจัดซ้ือ/จาง 

ยกเวนตามมาตรา 11(2) 

บันทึกรายงานขอซ้ือ/จาง 

แตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ 

ทําหนังสือใหผูคามาเสนอราคา 

บันทึกรายงานผลการพิจารณา 

และขออนุมัติซ้ือ/จาง 

พรอมออกใบสั่งซ้ือ/จาง 

รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

โดยผูตรวจรับพัสดุ 

บันทึกขออนุมัติเบิกจายเงิน 

 

จัดซ้ือ/จาง  

วงเงินเกิน 100,000 บาท 

แตไมเกิน 500,000 บาท 

ไมตองจัดทําแผนจัดซ้ือ/จาง 

ยกเวนตามมาตรา 11(2) 

บันทึกรายงานขอซ้ือ/จาง 

แตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือ/จาง 

และคณะกรรมการตรวจรับ 

ทําหนังสือใหผูคามาเสนอราคา 

บันทึกรายงานผลการพิจารณา 

และขออนุมัติซ้ือ/จาง 

พรอมออกใบสั่งซ้ือ/จาง 

รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

บันทึกขออนุมัติเบิกจายเงิน 
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ผังการจัดการเร่ืองร้องเรียน สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอป่าซาง 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
(moderate Risk) 

 
 

            ภายใน1-3วนั 

 
 
 
 
 

          ไมส่าํเร็จรายงาน ผวจ 

 
           ภา    ภายใน3-7วนั 

 
ภายใน7วนั 

                     ไมส่าํเร็จรายงานผู้ตรวจการ 

 
      ภายใน30-60วนั 

 
 
           

 

 
 
 
 
              ภายใน 1เดือน 
 
 
 
            

หนว่ยบริการท่ีประสบเหต/ุศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน 

ผู้อยูเ่วรรับเร่ืองร้องเรียน 

(Low Risk) (High Risk) 

ผู้ช่วยสาธารณสขุอําเภอป่าซาง สาธารณสขุอําเภอป่าซาง 

รายงานผลการดาํเนินการ 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

เสนอคณะกรรมการบริหาร 

สสอ.ป่าซาง 

คณะกรรมการบริหาร 

สสอ.ป่าซาง 

รายงาน 

 

นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัลาํพนู 

ตัง้คณะกรรมการสอบสวน

ข้อเท็จจริง 

คณะกรรมการสอบวินยั 

ดําเนินคด ี

กลุม่กฎหมาย 

สาํเร็จ 
 

สาํเร็จ 

 

สาํเร็จ 

 

สาํเร็จ 
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แผนผังกระบวนการทํางานของระบบการจัดการรองเรียนในรพ.สต 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้ รับผิดชอบกลัน่กรอง

พิจารณารับเร่ือง 

ข้อบกพร่องจากการ

ตรวจสอบของหนว่ยงาน 

 

        ผู้ ร้องเรียน 

รายงานผลในระบบฯ แจ้งผู้ ร้องทราบ 

รายงานผลรอบ 3         

เดือน/รายปี 

สรุปข้อเสนอแนะ ปัญหา

และอปุสรรค เพ่ือปรับปรุง

 

  ไมใ่ช่ 

ฐานข้อมลูระบบการ      

จดัการข้อร้องเรียน 

แจ้งผู้บริหารและ

หนว่ยงานท่ีสงูกวา่ทราบ

 

เสนอ   

ผู้บงัคบับญัชา 

      

    

 

รายงานผลในระบบและ

แจ้งผู้ ร้องทราบ 

รับเร่ืองร้องเรียนใน

ฐานข้อมล 

รายงานผลการดาํเนินงานการจดัการข้อร้องเรียน ผา่นระบบการจดัการข้อร้องเรียนตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด และแจ้งผลตอบผู้ ร้องเรียน 

ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน 

กรณีไมม่ีมลู 

กรณีมีมลู 

   จบ 

ใช ่

ผอ.รพ.สต.      

สัง่การ 
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