


การทําสํานวนอุทธรณภายใน 90 วัน 
 

ประภัสสร สวางภพ 
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 

ภารกิจหลักของกลุมคุมครองสิทธิ ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข คือการจัดทําสํานวนอุทธรณเพ่ือเสนอ
ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  หนาท่ีหลักในการรับผิดชอบจัดทําสํานวนอุทธรณท่ีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม บัญญัติใหประชาชนมีสิทธิยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดตามมาตรา 66 
กรณีท่ีไมเห็นดวยหรือไมพอใจกับคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน หรือเห็นวาคําสั่งนั้นไมเปนธรรมภายในสามสิบวัน  
ซ่ึงมาตรา 67 กําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณพิจารณาวินิจฉัยใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีรับ  
โดยผูรับผิดชอบสํานวนตองดําเนินการท้ังหมดใหแลวเสร็จภายในกรอบเวลานั้นดวย “เวลา” จึงเปนสิ่งสําคัญมาก 
ตอการปฏิบัติงานเพราะหากปฏิบัติงานดวยความประมาทและไมเปนไปตามท่ีกําหนดอาจสงผลเสียหายท้ังตอผูปฏิบัติงาน 
หนวยงาน ท่ีสําคัญคือ ประชาชนไดรับความเดือดรอนจากการละเลยการปฏิบัติหนาท่ีของเรา เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุ
ตามเปาหมายและทุกฝายไดรับความเปนธรรม เม่ือไดรับมอบหมายงานมาไมวาจะเปนงานแบบระยะสั้นหรือระยะยาว  
สิ่งแรกท่ีควรทําคือ การจัดตารางเวลา โดยแบงงานและจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือใหการทํางานเปนไปไดอยางราบรื่น  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสงผลดีตอเปาหมายของผูรับผิดชอบและองคกร 

ในการจัดทําสํานวนอุทธรณและทํางานอ่ืนๆ ขาพเจาไดนําแนวทาง แนะนําการปฏิบัติงานมาเพ่ือปรับใช 
ในการทํางาน ซ่ึงบทความแนะนํา 5 วิธีในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ไมวาจะทํางานอะไร ท่ีไหน และดวยเวลาแบบตายตัว  
หรือไมก็ตาม อาจไมไดมีเพียงงานสํานวนเพียง 1 งานแตอาจมีงานอ่ืน ๆ และเหตุการณอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางทํางาน 
เพ่ือการจัดการใหทุกงานมีประสิทธิภาพ และมีความสุขกับการทํางานหรือใหเกิดผลเสียนอยท่ีสุด บทความของบริษัท ฮับบา 
จํากัด ไดเขียน 5 วิธีในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน นั่นคือ 

1. เริ่มวางแผนตารางเวลา เม่ือไดรับงานมาท้ังงานแบบระยะสั้นและระยะยาวสิ่งแรกท่ีควรทํา  
คือ การจัดตารางงานโดยการแบงงานและจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือใหการทํางานเปนไปไดอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
และสงผลตอเปาหมายของคุณและองคกร หนึ่งสิ่งท่ีสําคัญคือ การพยายามอยาผัดวันประกันพรุง เพราะถาคุณเลื่อนหนึ่งงาน 
งานตอไปก็จะถูกกระทบ การจัดตารางจึงควรมีชวงเวลาวางท่ียืดหยุนมากพอดวย สําหรับงานท่ีอาจเขามากะทันหัน และงานอ่ืนๆ
ท่ีทําไมทัน 

2. “เรียนรูตัวเอง” การวางแผนท่ีดีตองมาพรอมกับการประเมินความสามารถของตัวเอง เพราะถาคุณ 
วางตารางวางานไหนจะใชเวลาเทาไหร แตไมสามารถทํางานใหเสร็จภายในเวลาได สิ่งท่ีตามมา คือความเครียดท่ีอาจจะ
สะสมข้ึนเรื่อย ๆ ยิ่งคิดถึงงานท่ีทําไมเปนไปตามตารางเวลา ก็ยิ่งเปนการกดดันและไมพอใจในตัวเองมากข้ึน สิ่งท่ีตองรู 
เพ่ือการวางเวลาใหเหมาะสมมากข้ึน ไดแก  

รูลิมิต คนแตละคนมีขีดจํากัดและขอจํากัดในการทํางานไมเหมือนกัน บางคนอาจทํางานดึกแลวตื่นมา
ไมมึนได แตหลาย ๆ คนก็มักจะเบลอจากการทํางานลวงเวลา จนทําใหไมสดใสในวันตอไป คิดอะไรไมคอยออก  
สงผลใหสมองและพลังงานลดลงจนทํางานไดมีประสิทธิภาพลดลง การรูลิมิตท่ีเหมาะสมจึงจําเปน 
                        รูเปาหมาย คนทํางานไดดีสวนใหญมักรูวาตัวเองทํางานชิ้นนั้นไปเพ่ืออะไร มันตอบโจทยอะไรกับหนาท่ี
การงานในอนาคต และรูสึกมีแรงจูงใจในการทํางานอยูเสมอ  การมีเปาหมายชัดเจนในงาน จะทําใหคุณสามารถกลับมาทํางาน 
ไดตรงวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนรูจักพัก การหักโหมกับงานมากเกินไปทําใหหมดไฟและเครียดสะสมได 
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รูจักปฏิเสธใหเปน การปฏิเสธในท่ีนี้ไมไดหมายถึงการไมรับงานใด ๆ แตหมายถึงการเลือกงานและ 
เวลาใหเหมาะสม กรณีบางครั้งท่ีเพ่ือนรวมงานขอใหคุณชวยทํางาน ในกรณีนี้ การขอเวลาอีกสัก 15 นาที รอใหทํางาน
ปจจุบันเสร็จกอนก็ดีตอความตอเนื่องและประสิทธิภาพมากกวา 

3. สภาพแวดลอมการทํางานสิ่งรบกวนมากมายตางอยูในท่ีทํางานโดยท่ีคุณเลือกไมได เสียงเพ่ือนรวมงานคุยกัน 
เสียงคุยโทรศัพท เสียงแจงเตือนจากโซเชียลมีเดีย หรือเสียงประกาศใด ๆ ซ่ึงทําใหเสียสมาธิไดงายมาก การกลับมาโฟกัส
เต็มท่ีอีกรอบยิ่งยากข้ึนไปใหญ การปรับสภาพแวดลอมโดยตัดสิ่งรบกวนจะชวยทําใหคุณมีสมาธิยิ่งข้ึน 

4. สมาธิและโฟกัส วิธีการเพ่ิมความสามารถในการโฟกัสนอกจากการตัดสิ่งรอบตัวแลว ยังมีวิธีการชวย
พัฒนาสมองและสติได คือ การนั่งสมาธิในชวงเวลาสั้น ๆ ทําใหคุณมีสติ เพ่ิมความสามารถในการโฟกัส ทําใหไมวอกแวกงาย 
การนอนใหเพียงพอการนอนหลับเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอสมองและความสดชื่น ลองสังเกตวาวันไหนท่ีนอนไมพอ  
สมองก็อาจจะต้ือ ไมสดใส ทําใหคิดงานไมออกดวย การออกกําลังกายชวยทําใหรางกายต่ืนตัวและสดชื่น ทําใหสามารถ
ทํางานไดแบบแอคทีฟมากข้ึนและการกินอาหารท่ีดี อาหารมีสวนสําคัญในการเติมพลังสมองและสงผลตอความแอคทีฟในแตละวัน 

5. ติดตอสื่อสาร การคุยงานกับเพ่ือนหรือเจานายแลวไมเขาใจชัดเจนพอ หรือติดตอแลวมีความเขาใจ
ผิดพลาดทําใหงานออกมาไมตรงตามท่ีตองการ เราก็ตองเสียเวลามากมายไปกับการแกงานใหมอีกรอบ ดวยเหตุนี้ 
การติดตอสื่อสารใหมีประสิทธิภาพก็จะเขามาชวยใหการทํางานราบรื่นมากยิ่งข้ึน  

ข้ันตอนเตรียมการกอนปฏิบัติงาน 
1. ศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับการอุทธรณ ข้ันตอนการจัดทําอุทธรณ สิทธของผู อุทธรณ  

ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแก ไขเพ่ิมเติม และหลักกฎหมายท่ีใชประกอบการพิจารณาสํ านวน  
เม่ือไดรับสํานวนอุทธรณมาผูรับผิดชอบจะตองศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับเรื่องอุทธรณนั้นกอน 

2. การตรวจความถูกตองของหนังสืออุทธรณ โดยพิจารณาวา 
- เหตุท่ีทําใหเจาพนักงานทองถ่ินออกคําสั่งเกิดจากอะไร ท่ีไหน และเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

และสุขภาพของประชาชนอยางไร รายแรงหรือไม ซ่ึงเบื้องตนผูอุทธรณจะนําขอเท็จจริงมาเพ่ือประกอบการอุทธรณ 
- ผูอุทธรณ มีสิทธิอุทธรณตามมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมหรือไม อยางไร 
3. การแบงเวลาการจัดทําแตละข้ันตอนเพ่ือแนวทางในการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบสํานวน 

ข้ันตอนการพิจารณาอุทธรณของผูรับผิดชอบสํานวน 
เม่ือไดรับสํานวนตรวจสอบหนังสืออุทธรณและเวลาครบกําหนดของการอุทธรณ ตรวจสอบสิทธิของ 

ผูอุทธรณวามีสิทธิอุทธรณหรือไม เจาพนักงานทองถ่ินท่ีออกคําสั่งมีอํานาจตามกฎหมายสาธารณสุขหรือไม มีข้ันตอน 
ท่ีชอบดวยกฎหมายหรือไม ผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําสั่งประเด็นใด มีขอเท็จจริงอยางไร กรณีเม่ือผูอุทธรณมีสิทธ ิ
ในการอุทธรณ ผูรับผิดชอบสํานวนดําเนินการตามข้ันตอน ซ่ึงขาพเจานําแผนภูมิการทํางานของกลุมคุมครองสิทธิมายึด 
เปนแนวทางในการดําเนินงาน เนื่องจากแผนภูมิดังกลาวมีการกําหนดหลักเกณฑการทํางานและระยะเวลาไวอยางชัดเจน 

ข้ันตอนการจัดทําสํานวนอุทธรณ 
จากกระบวนการพิจารณาอุทธรณรวมระยะเวลาดําเนินตามข้ันตอนของแผนภูมิดังกลาวใชเวลาดําเนินงาน 

รวม 65 วัน การนําแผนภูมิการดําเนินการมายึดเปนแนวทางในการปฏิบัติ ซ่ึงหากดําเนินการตามข้ันตอนดังกลาว 
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ใชระยะเวลาในการดําเนินงานแลวเสร็จกอน 90 วัน ทําใหสามารถใชเวลาท่ีเหลือเผื่อการเกิดความผิดพลาดอ่ืนในระหวาง
ข้ันตอนการดําเนินงานได หรือการทําสํานวนคูกับการทํางานอ่ืนรวมไปดวย  

1. ผูรับผิดชอบจัดทําหนังสือแจงขอขอมูล 3 ฝาย ภายใน 5 วัน โดยมีกําหนดระยะเวลารับขอมูล 
ภายใน 25 วัน ใหทุกฝายมีสิทธิชี้แจงขอเท็จจริงและการนําหลักฐานมาประกอบ เพ่ือเปนการพิจารณาการออกคําสั่งของ 
เจาพนักงานทองถ่ิน และการกระทําใด ๆ  ของผูอุทธรณนั้นวาชอบดวยกฎหมายหรือไม อยางไร โดยการสงหนังสือขอใหผูอุทธรณ 
เจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงานสาธารณสุขผูควบคุมในเขตพ้ืนท่ีนั้น ชี้แจงขอเท็จจริงประกอบกับการนําหลักฐาน 

2. รวบรวมขอมูลหลักฐานขอเท็จจริงของทุกฝาย ภายในระยะเวลา 30 วัน เพ่ือจัดทําเอกสารแลรวบรวม
สํานวนนําเขาการประชุมอนุกรรมการไดกลั่นกรองขอเท็จจริงและขอกฎหมายและพิจารณาใหความเห็น มีมติเสนอ
คณะกรรมการพิจาณาอุทธรณ 

3. เม่ือคณะอนุกรรมการฯ ไดกลั่นกรองขอเท็จจริงและขอกฎหมาย พิจารณาใหความเห็นแลว  
หลังจากการประชุม ผูรับผิดชอบจัดทําสรุปการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ใหแลวเสร็จภายใน 5 วัน เพ่ือนําเสนอ 
ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีคําวินิจฉัย 

4. เม่ือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดวินิจฉัยขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และมีคําวินิจฉัยแลว 
ผูรับผิดชอบตองจัดทําสรุปการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ใหแลวเสร็จภายใน 5 วัน 

5. ผูรับผิดชอบสํานวนสรุปผลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  
ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน รวมถึงจัดทําวินิจฉัยอุทธรณเพ่ือเสนอประธานกรรมการลงนามในคําวินิจฉัยอุทธรณและ
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณลงนามในหนังสือสงออกคําวินิจฉัย ภายในเวลา 5 วัน และแจงผลการพิจารณา
ตอผูอุทธรณและเจาพนักงานทองถ่ินทราบภายใน 3 วัน  

จากแนวคิดดังกลาว ขาพเจาคิดวาการเตรียมความพรอมของผูปฏิบัติงาน การนําแผนภูมิการทํางาน 
ของกลุมคุมครองสิทธิ ศูนยบริหารกฎหมาย มายึดเปนแนวทางในการดําเนินงาน และการนําแนวการจัดการตัวเอง 
จากบทความขางตน มาเปนแนวทางปฏิบัติ ทําใหขาพเจามีแนวทางในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน คาดหวังวา 
จะพัฒนาข้ันตอนการทํางานท่ีรับผิดชอบใหสอดคลองกับเวลาไดดีข้ึน ขาพเจาจะจัดตารางงาน โดยการแบงงานและ
จัดลําดับความสําคัญท่ีเหมาะสมใหกับตัวเอง ซ่ึงขาพเจาคาดหวังวาจะสงผลตอการทํางานของขาพเจาใหเปนไปอยางราบรื่น  
ลดปญหาท่ีจะเกิดระหวางการปฏิบัติงานในอนาคตไดดี และสงผลตอเปาหมายของขาพเจาเองและองคกรในทางท่ีดีข้ึน 
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