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ค าน า 

 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญและผลักดัน ให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ๓ ป. ๑ ค. คือ การปลุกจิตส านึก การป้องกัน การปราบปราม และการสร้างเครือข่าย 
และกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าคู่มือบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเป็นคู่มือเรื่องป้องกัน
การทุจริต และป้องกันปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องไม่โปร่งใส 

 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ จึงจัดท าคู่มือบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ขึ้นเพ่ือให้เกิดการปรับฐานความคิด ให้ผู้ปฏิบัติสามารถรับรู้เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยน า
สาระส าคัญส่วนใหญ่มาจากคู่มือบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาปรับใช้ 
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1.วัตถุประสงค์การจัดการข้อร้องเรียน 

๑. เพ่ือให้ความคิดเห็น/ค าร้องเรียนของผู้รับบริการได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมและน าไปสู่การ
ปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น 

๒. เพ่ือเพ่ิมความไวในการรับรู้ปัญหาและเกิดการตอบสนองที่รวดเร็วและเหมาะสม 
๓. เพ่ือเป็นแนวทางข้ันต้นในการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ย เพื่อป้องกันการฟ้องร้อง 
๔. เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ได้ใส่ใจและทบทวนข้อร้องเรียนที่เกิดข้ึน

ซ้ าๆ 
๕. เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนได้มีการปฏิบัติตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อก าหนด  ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการรับเรื่อง
ร้องเรียนและด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

๖. เพ่ือให้บุคคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่อง
ทางการร้องเรียนต่างๆโดยกระบวนการและวิธีการด าเนินงานต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.ขอบเขต 

 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น แบบแสดงความคิดเห็นหรือแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการบริการ หรือ แบบรายงานข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ น ามาสู่การวิเคราะห์ข้อมูล น าส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตอบสนอง/แก้ไขข้อร้องเรียน และน าเข้าสู่การทบทวนในคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
และกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

3.ค าจ ากัดความ 

 เรื่องร้องเรียน หมายถึง ค าร้องเรียนจากผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ ทั้งบุคลากรภายนอกและภายใน
หน่วยงาน ที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ และแจ้ง
ขอให้ตรวจสอบ แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนการด าเนินการ 

 ข้อเสนอแนะ  หมายถึง ค าร้องเพ่ือแจ้งให้ทราบหรือแนะน าเพ่ือการปรับปรุงระบบการ
บริการสิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 ผู้ร้องเรียน  หมายถึง ผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป องค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้มาติดต่อ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/
การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/ การชมเชย/การสอบถาม หรือร้องขอข้อมูล  

 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  หมายถึง ช่องทางที่สามารถรับ/ส่งเรื่องร้องเรียนได้ 
ประกอบด้วยตู้รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ งานประชาสัมพันธ์ หนังสือถึงผู้อ านวยการ 
ร้องเรียนด้วยตนเอง ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์  Line หรือช่องทางอ่ืนๆ เช่น ผ่านสื่อ 

 การจัดการข้อร้องเรียน  หมายถึง การจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
ค าชมเชย การสอบถาม หรือร้องขอข้อมูลโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
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1.การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและข้อชมเชยระดับหน่วยงาน 
2.การรับข้อร้องเรียน 
3.การพิจารณาจ าแนกระดับและจัดการข้อร้องเรียน 
4.การรับและรวบรวมข้อร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆ  
5.การจัดท ารายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนรายไตรมาส 
6. การก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
7. การน ามาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไปปฏิบัติ 

 การเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย ขั้นต้น  หมายถึง การที่ทีมเจรจาต่อรองฯ ของหน่วยงาน เจรจา
ไกล่เกลี่ยเฉพาะหน้าก่อน เมื่อพบเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มที่จะฟ้องร้องหรือร้องเรียน 

 คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานหมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน/ชมเชยของหน่วยงาน 

 การจัดระดับความรุนแรง  แบ่งเป็น 4 ระดับ 

ระดับ นิยาม ตัวอย่างเหตุการณ ์
เวลาใน

การ
ตอบสนอง 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ร้องเรยีนไมไ่ดร้ับความ
เดือดร้อน แตต่ิดต่อมาเพื่อให้
ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น /
ชมเชย ในการให้บริการ 

การจัดซื้อจดัจ้าง เอกสารไม่
เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน 
แต่ไมม่ีเจตนาทุจริต  

ไม่เกิน 5 
วันท าการ 

หน่วยงาน 

2 ข้อร้องเรียน
เรื่องเล็ก 

ผู้ร้องเรยีนไดร้ับความ
เดือดร้อน แตม่ีการพูดคุย 
และสามารถแก้ไขได้โดย
หน่วยงานเดียว 

-การร้องเรียนเกี่ยวกับ การ
จัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีเจตนาทุจริต 
และไม่เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการ 

ไม่เกิน 15 
วันท าการ 

หน่วยงาน 

3 ข้อร้องเรียน
เรื่องใหญ ่

-ผู้ร้องเรียนไดร้ับความ
เดือดร้อน มีการโต้แย้งเกิดขึ้น 
ไม่สามารถแก้ไขได้โดย
หน่วยงานเดียว ต้องอาศัยทีม
คณะกรรมการบรหิารในการ
แก้ไข 

-การร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความผิดการจดัซื้อจัดจ้าง ไม่
เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน 
หรือเจตนาทุจริต 
-การร้องเรียนความไม่โปร่งใส
ของการจัดซื้อจัดจ้าง 

ไม่เกิน 30
วันท าการ 

-คณะกรรมการ
บริหาร รพ.สต. 

4 การฟ้องร้อง ผู้ร้องเรยีนไดร้ับความ
เดือดร้อน และร้องเรียนต่อ
สื่อมวลชน หรือผู้บังคับบัญชา
ระดับจังหวดั หรือมีการ
ฟ้องร้องเกิดขึ้น 

-การเรียกร้องใหห้น่วยงาน
ชดเชยค่าเสยีหายจาการจดัซื้อ
จัดจ้าง ไมเ่ป็นไปตามระเบียบ 
แบบแผน เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการ หรือเอกชน 

ไม่เกิน 60
วันท าการ 

-ทีม
คณะกรรมการ
บริหาร รพ.สต. 
-หน่วยงาน
ระดับสูงขึ้นไป 
เช่น สสอ./สสจ. 
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4.แนวทางการปฏิบัติในการจัดการเร่ืองร้องเรียน 

 4.1 จัดตั้งคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ มีหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน ฟ้องร้อง บริหาร
จัดการข้อร้องเรียน รวมถึงการให้ค าปรึกษา แนะน า ประสานงาน ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง
เบื้องต้น และจัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณาในการปรับปรุงเชิงระบบต่อไป 

 4.2 จัดตั้งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ย โดยมีหน้าที่ก าหนดนโยบายในการเจรจาไกล่เกลี่ ยด้วยสันติ
วิธี ก ากับ ติดตามประเมินผล รวมทั้งไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท/ข้อขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 

 4.3 ก าหนดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  ได้แก่ 

  -ตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ข้อคิดเห็น 
  -ร้องเรียนผ่านทางจดหมายถึงผู้เกี่ยวข้อง 
  -ร้องเรียนด้วยตนเอง กรณีไม่มีหนังสือร้องเรียน ให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน 
พร้อมชื่อ นามสกุล ลงลายมือชื่อ พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
  -ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่
สามารถติดต่อได ้
  -ร้องเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต เช่นเฟสบุ๊ค อีเมล์ เว็บไซต์ กระทู้ต่างๆ เป็นต้นให้ผู้ดูแลระบบ
รวบรวมข้อมูล 
  -ร้องเรียนทางสื่อ สิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน ให้รวบรวมข้อมูล 
 4.4 ให้ทุกฝ่าย / งาน น ามาตรฐานเชิงนโยบาย เรื่อง “การบริหารจัดการข้อร้องเรียน” ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ควบคุม ก ากับ ติดตาม ในหน่วยงาน 

ระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอ าเภอล้ี 
รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(๑)การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าของหน่วยงาน 

1.1 ก าหนดสถานที่จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
1.2   ก าหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
1.3   พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรที่เหมาะสม เพ่ือก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน

ของหน่วยงาน 
1.4   ออก/แจ้งค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งให้

บุคลากรภายในหน่วยงานทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
1.5  แจ้งรายชื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขอ าเภอลี้ทราบ เพื่อความสะดวกในการประสานงาน  
(โทร 053-979830) 

(๒) การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 
  ในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ฯ ต้องด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังศูนย์ฯจาก
ช่องทางต่าง ๆ  ดังนี้  
    (1) โทรศัพท์  
         (2) ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
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         (3) หนังสือ/จดหมาย 
  (4) เว็บบอร์ด / E-mail ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
            (5) อ่ืนๆ เช่น กล่องรับข้อร้องเรียน/กล่องแสดงความคิดเห็น 

(๓)การบันทึกข้อร้องเรียนทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ฯ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนแบบฟอร์ม
บันทึกข้อร้องเรียน  แบบฟอร์ม Complaint Formการกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน  แบบฟอร์ม 
Complaint Form ควรถามชื่อ-สกุล หมายเลขติดต่อกลับของผู้ร้องเรียน เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยัน และป้องกัน
การกลั่นแกล้ง รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลการด าเนินงานแก้ไข/ปรับปรุงกลับแก่ผู้ร้องเรียน 

(๔)การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน 
 ๑.หน่วยงาน (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล) จัดตั้งศูนย์จัดการ
ข้อร้องเรียนระดับอ าเภอ/ต าบล  โดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เบอร์โทรศัพท์/E-mail 
 ๒. บทบาทแต่ละระดับ 
      ๒.๑ระดับต าบล 
         (๑) รับเรื่องจากประชาชนและเป็นเรื่องที่เข้าเงื่อนไขในการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน
เบื้องต้น 
         (๒) รวบรวมข้อมูลหลักฐานที่เก่ียวกับประเด็นที่ร้องเรียน 
         (๓)  ส่งเรื่อง   พิจารณาส่งเรื่องให้ศูนย์จัดการข้อร้องเรียนระดับอ าเภอด าเนินการแก้ไข 
                            (๔)  ด าเนินการให้ค าแนะน าเบื้องต้น 
    ๒.๒ ระดบัอ าเภอ 
         (๑) รับเรื่องจากประชาชนและต าบลและเป็นเรื่องที่เข้าเง่ือนไขในการพิจารณารับเรื่อง
ร้องเรียนเบื้องต้น 
         (๒) รวบรวมข้อมูลหลักฐานที่เก่ียวกับประเด็นที่ร้องเรียน 
         (๓) ด าเนินการตักเตือน/แนะน าโดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
                            (๔) ยึด/อายัด ก่อนด าเนินการให้แจ้งจังหวัดโดยด่วน กรณีด าเนินคดีให้ส่งเรื่องให้

จังหวัดด าเนินการ 
            (๕) แจ้งเรื่องร้องเรียนให้ต าบลด าเนินการ 
 
(๕) ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของผู้รับบริการภายในก าหนด ( ตามตัวชี้วัด) มีดังนี้ 
      ๕.๑ ภายในเวลา ๑๐ วันท าการ 
                ได้แก่ เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลครบถ้วน สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงจากฐานข้อมูลของส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลได้ 
      ๕.๒ ภายในเวลา ๓๐ วันท าการ 
  ได้แก่ เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน สามารถรวบรวมข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องท าหลักฐาน

เพ่ิมเติม  
      ๕.๓ ภายในเวลา ๖๐ วันท าการ 
  ได้แก่ เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ต้องสืบหาข้อเท็จจริง 
(๖)  การนับระยะเวลา ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ปรากฏอยู่ในเขตข้อมูล (field) “วันที่รับ” ของระบบงานบริหาร

เรื่องรอ้งเรียนของแต่ละหน่วยงาน 
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(๗) การก าหนดว่า เรื่องร้องเรียนเรื่องใด จะเข้าอยู่กลุ่มใดของเกณฑ์ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาการร้องเรียน 
ของผู้รับบริการนั้นให้หน่วยงานที่ด าเนินการเป็นผู้ระบุกลุ่มลงในหน้า “บันทึกข้อมูลการรับเรื่อง
ร้องเรียน” ของระบบงานบริหารเรื่องร้องเรียน นอกจากนี้เห็นสมควรให้มีการจัดล าดับชั้นความส าคัญ
ของเรื่องร้องเรียน โดยก าหนดประเภทของเรื่องร้องเรียนที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนดังนี้ 

              ๗.๑ เรื่องร้องเรียนที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งมีผลต่อ
สุขภาพ และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 

       ๗.๒เรื่องร้องเรียนที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และท าให้เกิดการความไม่ปลอดภัย 
       ๗.๓  เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
                  ทั้งนี้ขอให้ผู้รับเรื่อง/ผู้ด าเนินการ เสนอเรื่อง และด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ระยะเวลาการ

แก้ไขปัญหาการร้องเรียนของแต่ละกลุ่มด้วย 
การรับเรื่องร้องเรียน 
   ๑.ประเด็นที่สามารถรับร้องเรียน 
เมื่อผู้รับบริการประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

- การจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส 
- ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ 
- ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือไม่เป็นธรรม 
- เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- กระท าผิดจรรยาบรรณ และจริยธรรม 
- ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ 

   ๒. ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส      
 

      (1) โทรศัพท์  
        (2) ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
        (3) หนังสือ/จดหมาย 
        (4) เว็บบอร์ด / E-mail ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
        (5) อ่ืนๆ เช่น กล่องรับข้อร้องเรียน/กล่องแสดงความคิดเห็น 
๓.หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น 

1. การร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ชัดเจนไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาแหล่งข้อมูลเพ่ิมเติมได้ให้ยุติเรื่องเก็บ
เป็นข้อมูลและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบถึงเหตุผลกรณีติดต่อผู้ร้องเรียนได้ 

2. การร้องเรียนที่เกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ร้องเรียนหรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง
ร้องเรียนสามารถให้ข้อมูล/ไกล่เกลี่ยได้ให้ยุติเรื่องและเก็บเป็นข้อมูล 

3. กรณีผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลที่มีเนื้อหาในเชิง “ข้อแนะน าการเสนอแนะ” ไม่จัดว่าเป็นเรื่องร้องเรียนที่
ต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด (กลุ่มท้าทาย ) โดยให้พิจารณายุติเรื่องและส่งเรื่องให้ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอลี้เพ่ือเป็นข้อมูล 
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4.แนวทางการสืบค้นข้อเท็จจริง 
จากหนังสือร้องเรียนเป็นข้อเท็จจริงจึงจ าเป็นต้องท าการสืบสวนเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อน โดย

มุ่งไปที่ค าถาม  “มีการจัดซื้อจัดจ้างจริงหรือไม่ ?” และหากมีการจ้างจริงค าถามถัดไปก็คือ มีการด าเนินการ
ตามข้อร้องเรียนหรือไม่ แนวทางการสืบสวนที่ควรกระท าคือ  
1. เรียกเอกสารที่จ าเป็นจ านวนน้อยรายการที่สุด ที่สามารถตอบค าถามได้ว่ามีการกระท าความผิดจริงหรือไม่ 
ไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ไปยื่นหนังสือแล้วนั่งคอยรับหนังสือที่ เรียก 
เอกสารที่เรียกได้แก่ ส าเนารายงานการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ส าเนาสัญญาจ้าง กับส าเนาประกาศที่เกี่ยวข้อง 
เหตุผลที่ท าเช่นนี้เนื่องจาก ในขั้นตอนนี้ คือ การสืบสวน ดังนั้นหากเรียกเอกสารจ านวนหลายรายการจ านวน
มากและไม่อยู่รอรับเอกสาร หน่วยงานก็จะมีเวลาคิดตั้งหลัก อาจไม่ให้ความร่วมมือก็ได้ แต่การเรียกเอกสาร
จ านวนน้อยแล้วอยู่รอรับเลย หน่วยงานจะให้ความร่วมมือ ส่วนรายการเอกสารที่เรียกขึ้นอยู่กับแนวคิดและ
ประสบการณ์ของพนักงานสอบสวนว่า เอกสารที่เรียกจะสามารถตอบค าถามที่ตั้งขึ้นไว้หรือไม่ ในกรณีนี้ 
เอกสารที่เรียกสามารถตอบค าถามได้ว่า มีการจัดซื้อจัดจ้างจริง และการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมาจากวิธีการที่ถูกต้อง
หรือไม่อย่างไร 
2. ส ารวจสถานที่ก่อสร้าง เพ่ือสามารถตอบค าถามที่ว่ามีการสมยอมราคาหรือไม่ เหตุผลเพราะ หากมีการ
สมยอมราคากันจริง สิ่งที่เกิดขึ้นก็ คือ ผู้รับจ้างที่ได้สัญญาจะต้องจ่ายเงินสินบน ให้แก่หน่วยว่าจ้าง แต่ผู้รับจ้าง
จะยังคงรักษายอดก าไรที่ตนต้องการไว้ การที่จะท าดังนี้ได้ก็โดย การลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลง โดยการลด
ขนาด และปริมาณวัสดุก่อสร้างลง ท าให้คุณภาพและปริมาณของงานก่อสร้างต่ ากว่าข้อก าหนดในสัญญา 
3. ประสานความร่วมมือกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เพื่อยื่นยันการตอบค าถามว่ามีการสมยอมราคา
หรือไม่เนื่องจากการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน จะต้องยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ต้องส่ง
ร่างประกาศที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรให้แก่ สตง. ภูมิภาคตรวจสอบก่อนน าไปปิดประกาศ  เป็นสัญญาที่ มี
ข้อความเดียวกันกับส าเนาสัญญาจ้างที่พนักงานสอบสวนได้รับจากหน่วยงาน 
4. หาสิ่งผิดปกติจากข้อเท็จจริงที่มี 
    ข้อเท็จจริงที่ได้จากประกาศที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรและการประสานความร่วมมือกับ สตง.ภูมิภาค คือ 
ประกาศที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรที่หน่วยงานเผยแพร่ออกไปมีลักษณะกีดกัน ส่วนข้อเท็จจริงที่ได้จากรายงาน
การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาการจ้าง ข้อเท็จจริงที่ได้จากการส ารวจสถานที่ก่อสร้างคืองานก่อสร้างมี
ปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามสัญญาส่วนสิ่งผิดปกติที่ใด สิ่งผิดปกติตามที่กล่าวมานี้ เพียงพอที่จะเป็น
ข้อมูลให้พัฒนาจากงานสืบสวนเป็นงานสอบสวนได้หรือไม ่ นอกจากนี้สิ่งผิดปกติดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนดแนว
ทางการสอบสวนต่อไป 
การก าหนดแนวทางการสอบสวน 
๑. การสอบปากค า (Interrogation)  
๑.๑ ผู้จัดท าประกาศที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรและผู้จัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง คือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ  ดังนั้นจึงต้องสอบปากค าหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริง ๒ ประการ ประการแรก เพราะเหตุใดจึงไม่แก้ไขร่างประกาศที่ถูกต้องหรือไม่
อย่างไรตามที่ สตง.ภูมิภาคสั่งการ ประการที่สอง เพราะเหตุใดจึงเสนอรายงานขออนุมัติจัดจ้าง และลงนาม
อนุมัติ ทั้งท่ีทราบดีว่าไม่ถูกต้อง 
๑.๒ จ าเป็นต้องรู้ว่างบประมาณที่ใช้ก่อสร้างนั้นมาจากไหน และมาอย่างไร จ าเป็นต้องสอบปากค าหัวหน้า
หน่วยงาน และการเงินเพ่ือให้ทราบว่างบประมาณท่ีใช้ในการก่อสร้างมาจากแหล่งใด และมาอย่างไร 
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๑.3 จากการที่ประกาศที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรที่มีลักษณะกีดกัน จึงน่าเชื่อว่าน่าจะมีการสมยอมราคากัน
ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับจ้างคู่สัญญา ดังนั้นเพ่ือทดสอบสมมติฐานนี้ จ าเป็นต้องเรียกสอบปากค าเจ้าหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
 ๑.3.๑ คณะกรรมการรับและเปิดซอง เพ่ือให้ทราบว่ามีผู้เข้าแข่งขันที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรมีจ านวนกี่
ราย แต่ละรายใช้สิ่งใดเป็นหลักประกันซอง รวมทั้งการจัดท าบันทึกรายงานของคณะกรรมการจัดท าอย่างไร 
แล้วส่งไปให้ผู้ใด 
 ๑.3.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไร เพ่ือให้ทราบว่ามีข้อพิจารณาตัดสินผู้
ชนะการทีถู่กต้องหรือไม่อย่างไรอย่างไร รวมทั้งการจัดท ารายงานผลการพิจารณาว่าจัดท าอย่างไร แล้วส่งต่อไป
ให้ใคร 
 ๑.3.๓ โดยปกติการเก็บรักษาและส่งคืนหลักประกันซอง และหลักประกันสัญญาจะเป็นหน้าที่ของ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน จึงจ าเป็นต้องสอบปากค าเพ่ือให้ทราบว่าการรับมอบและส่งคืนหลักประกันซองกับ
หลักประกันสัญญาท าอย่างไร มีการบันทึกเป็นหลักฐานกันอย่างไร และหลักประกันดังกล่าวถูกเก็บรักษาไว้ที่ใด 
๑.4 จากการที่งานก่อสร้างมีคุณภาพต่ าและล่าช้า จึงจ าเป็นต้องสอบปากค าคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
เพ่ือให้ทราบว่าตรวจรับมอบงานก่อสร้างที่มีคุณภาพต่ ากว่าที่ก าหนดในสัญญาได้อย่างไร และมีการเร่งรัดผู้รับ
จ้างให้ก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ 
๒. การเรียกเอกสารเพิ่มเติม 
เอกสารไม่โกหก ดังนั้นการเรียกเอกสารเพ่ิมเติมจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้สอบยันค าให้การของพยาน หาก
ถ้อยค าของพยานไม่สอดคล้องหรือไม่ตรงกับเอกสารแสดงว่าพยานผู้ถูกสอบปากค าให้การเท็จ  ซึ่งพนักงาน
สอบสวนก็จะสามารถใช้ข้อเท็จจริงดังกล่าว ก าหนดหาแนวทางสอบสวนขั้นต่อไปได้ ในกรณีนี้เอกสารที่ควร
เรียกเพ่ิมเติม ได้แก่ 
๒.๑ เอกสารการอนุมัติเงินประจ างวดของงานก่อสร้าง  ซึ่งเอกสารจะระบุอย่างชัดเจนอย่างไรมีเงื่อนไขอย่างไร 
เพราะเหตุใดหน่วยงานจึงผูกพันงบประมาณโดยการท าสัญญาก่อสร้างกับผู้รับจ้างด้วยวงเงินงบประมาณทั้ง
ก้อน  เนื่องจากว่าการกระท าดังกล่าวผิดต่อพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ที่ก าหนดไว้ว่าการผูกพันงบประมาณจะกระท าได้เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวดแล้วเท่านั้น ฉะนั้น
เอกสารการอนุมัติเงินประจ างวดสามารถใช้สอบยันปลัดหน่วยงาน ผู้อ านวยการกองคลัง และหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุได ้
๒.๒ เอกสารบันทึกรายงานของคณะกรรมการรับและเปิดซอง ในเอกสารดังกล่าวจะระบุว่า มีผู้ยื่นซองที่ถูกต้อง
หรือไม่อย่างไรจ านวนเท่าใด และใครขาดคุณสมบัติในการเข้าแข่งขัน ส่วนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนก็จะถูกระบุว่า
เป็นผู้ใด เสนอวงเงินที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรเท่าใด และวางหลักประกันซองด้วยอะไร หากไม่มีการจัดท าบันทึก
รายงานดังกล่าวไว้ หรือมีบันทึกรายงานแต่ไม่พบรายการการวางหลักประกันซองแสดงว่ามีสิ่งผิดปกติ ฉะนั้น
เอกสารนี้จึงสามารถใช้สอบยันค าให้การของคณะกรรมการรับและเปิดซองได้ 
๒.๓ เอกสารบันทึกรายงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไร เอกสารดังกล่าวจะระบุ
ว่า ผู้ใดได้รับการคัดเลือกเหตุผลเพราะอะไร วงเงินเท่าใด หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มีรายชื่ออยู่ในบันทึก
รายงานของคณะกรรมการรับและเปิดซอง แสดงว่าผิดปกติอย่างยิ่ง  ฉะนั้นเอกสารนี้จึงสามารถใช้สอบยัน
ค าให้การของคณะกรรมการพิจารณาผลการที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรและคณะกรรมการรับและเปิดซองได้ 
นอกจากนั้นเอกสารบันทึกรายงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไร ยังสามารถชี้สิ่ง
ผิดปกติอ่ืนอีก ในกรณีที่ผู้ได้สัญญาไม่ใช่ผู้ที่คณะกรรมการพิจารณาผลการที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรคัดเลือก 
๒.๔ เอกสารรับมอบ-ส่งมอบ หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา เอกสารนี้จะเป็นเอกสารส าคัญที่สุดที่จะ
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ชี้ว่า มีการแข่งขันราคากันจริงหรือไม่ กล่าวคือ หากมีการแข่งขันราคาจริงจะต้องมีการวางหลักประกันซองจริง 
ซึ่งจะปรากฏในเอกสารบันทึกรายงานของคณะกรรมการรับและเปิดซอง รวมทั้งจะปรากฏในเอกสารส่งมอบ
หลักประกันซองระหว่างคณะกรรมการรับและเปิดซองกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน และเมื่อการแข่งขันสิ้นสุด
ลงเจ้าหน้าที่การเงินจะต้องจัดท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ได้สัญญาให้มารับหลักประกันซอง ในกรณี
ที่หลักประกันซองดังกล่าวเป็นเงินสด แต่หากหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคาร เจ้าหน้าที่
การเงินก็ยังคงต้องมีหนังสือแจ้งผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ได้สัญญาให้ทราบว่าหน่วยงานได้ยกเลิกหนังสือสัญญาค้ า
ประกันของธนาคารแล้ว หากไม่มีเอกสารการรับ-ส่งมอบหลักประกันซองตามที่กล่าวมานี้แสดงว่าไม่มีการ
แข่งขันราคากันจริง ส าหรับหลักประกันสัญญาไม่สามารถชี้ได้ว่ามีการแข่งขันราคากันจริงหรือไม่ โดยผู้ชนะการ
แข่งขันต้องน ามามอบให้แก่หน่วยงานในขั้นตอนท าสัญญา ทั้งนี้ในการส่งมอบ-รับมอบหลักประกันสัญญาต้อง
จัดท าเป็นหนังสือต่อกันระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง หากไม่มีหนังสือดังกล่าวหรือมีหนังสือแต่หลักประกัน
สัญญาเป็นเงินสดก็น่าจะเชื่อว่า มีการจ่ายผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันแล้วต้องเป็นหน้าที่ที่พนักงานสอบสวน
จะหาว่าเงินสดนั้นไปที่ไหนต่อไป สิ่งส าคัญคือการพิสูจน์ว่าข้อเท็จจริง (Fact) สุดท้ายคืออะไรแล้วจะต้อง
ด าเนินการต่อไปอย่างไร จะชี้ตามการคิดก าหนดแนวทางการสืบสวนสอบสวนที่ คือ พนักงานสอบสวน
จ าเป็นต้องมีความรู้ มีประสบการณ์อย่างหลากหลาย ทั้งในเรื่องพัสดุ งบประมาณ และวิศวกรรม หากมีความรู้
เพียงข้อกฎหมายเพียงอย่างเดียวก็ยากที่จะให้ความจริงกระจ่างได้  
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Flow Chart  จัดซื้อจดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จัดซื้อ/จ้าง  
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 

ไม่ต้องจัดท าแผนจัดซื้อ/จ้าง 
ยกเว้นตามมาตรา 11(2) 

บันทึกรายงานขอซื้อ/จ้าง 

แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 

ท าหนังสือให้ผู้ค้ามาเสนอราคา 

บันทึกรายงานผลการพิจารณา 

และขออนุมัติซื้อ/จ้าง 

พร้อมออกใบสั่งซื้อ/จ้าง 

รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

โดยผู้ตรวจรับพัสดุ 

บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

 

จัดซื้อ/จ้าง  
วงเงินเกิน 100,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 

ไม่ต้องจัดท าแผนจัดซื้อ/จ้าง 
ยกเว้นตามมาตรา 11(2) 

บันทึกรายงานขอซื้อ/จ้าง 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จ้าง 

และคณะกรรมการตรวจรับ 

ท าหนังสือให้ผู้ค้ามาเสนอราคา 

บันทึกรายงานผลการพิจารณา 

และขออนุมัติซื้อ/จ้าง 

พร้อมออกใบสั่งซื้อ/จ้าง 

รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
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ผังการจัดการเร่ืองร้องเรียน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลี ้

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

(moderate Risk) 
 
 

           

 ภายใน1-3วนั 
 
 
 
 
 

          ไมส่ าเร็จรายงาน ผวจ 
 

           ภายใน3-7วนั 

 

ภายใน7วนั 

                     ไมส่ าเร็จรายงาน
ผู้ตรวจการ 
 

      ภายใน30-60วนั 

 
 
           

 
 
 
 
 

           ภายใน 1เดือน 

 
 

หนว่ยบริการท่ีประสบเหต/ุศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน 

ผู้อยูเ่วรรับเร่ืองร้องเรียน 

(Low Risk) (High Risk) 

ผู้ช่วยสาธารณสขุลี ้ สาธารณสขุอ าเภอลี ้

รายงานผลการด าเนินการ 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

เสนอคณะกรรมการบริหาร 
สสอ.ลี ้

คณะกรรมการบริหาร 
สสอ.ลี ้

รายงาน 

 

นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัล าพนู 

ตัง้คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง 

คณะกรรมการสอบวินยั 

ด าเนินคด ี

กลุม่กฎหมาย 

ส าเร็จ 

 

ส าเร็จ 

 

ส าเร็จ 

 

ส าเร็จ 
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แผนผังกระบวนการท างานของระบบการจัดการร้องเรียนในรพ.สต 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้ รับผิดชอบกลัน่กรอง

พิจารณารับเร่ือง 

ข้อบกพร่องจากการ

ตรวจสอบของหนว่ยงาน 

ของหนว่ยงาน 

        ผู้ ร้องเรียน 

รายงานผลในระบบฯ แจ้งผู้ ร้องทราบ 

รายงานผลรอบ 3         

เดือน/รายปี 

สรุปข้อเสนอแนะ ปัญหา

และอปุสรรค เพื่อปรับปรุง

กระบวนการท างาน 

  ไมใ่ช่ 

ฐานข้อมลูระบบการ      

จดัการข้อร้องเรียน 

แจ้งผู้บริหารและ

หนว่ยงานท่ีสงูกวา่ทราบ

ทราบๆทราบ 

เสนอ   

ผู้บงัคบับญัชา 

     rพrr 

   rพ 

พ 

รายงานผลในระบบและ

แจ้งผู้ ร้องทราบ 

รับเร่ืองร้องเรียนใน

ฐานข้อมลู 

รายงานผลการด าเนินงานการจดัการข้อร้องเรียน ผา่นระบบการจดัการข้อร้องเรียนตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด และแจ้งผลตอบผู้ ร้องเรียน 

ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน 

กรณีไมม่ีมลู 

กรณีมีมลู 

   จบ 

ใช ่

ผอ.รพ.สต.      

สัง่การ 


