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ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกล่าวหา หลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวน
ในกรณีที่มกี ารกล่าวหาผูป้ ระกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
พ.ศ. 2565
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (4) (ฏ) และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ง คับ นี้ เรีย กว่า “ข้ อ บั งคั บสภาการสาธารณสุขชุ มชนว่าด้วยหลัก เกณฑ์แ ละ
วิ ธี ก ารกล่ า วหา หลั ก เกณฑ์ ก ารสื บ สวนหรื อ สอบสวนในกรณี ที่ มี ก ารกล่ า วหาผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2565”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาบุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ข้ อ บั ง คับ สภาการสาธารณสุ ขชุ ม ชนว่า ด้วยหลั กเกณฑ์ ก ารสื บ สวนหรือ
สอบสวน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการสอบสวนในกรณี
ที่มีการกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“การประพฤติผิด ” หมายความว่า การกระทาของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ที่ประพฤติผิดข้อจากัดและเงื่อนไขหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
“การกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ได้รับความเสียหาย หรือบุคคลอื่นได้ทาคากล่าวหาเป็น
หนังสือยื่นต่อสภาการสาธารณสุขชุมชนหรือกรรมการได้แจ้งเรื่องต่อสภาการสาธารณสุขชุมชนกล่าวหา
ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
“ผู้กล่าวหา” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพหรือบุคคลอื่นหรือกรรมการได้ทาคากล่าวหาเป็นหนังสือหรือแจ้งเรื่องต่อสภาการสาธารณสุข
ชุมชน แล้วแต่กรณี
“ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
“การสื บ สวน” หมายความว่ า การแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง และพยานหลั ก ฐานในเรื่ อ งที่ มี
การกล่ า วหาหรื อ ที่ ค ณะกรรมการมี ม ติใ ห้ พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การประพฤติ ผิ ด ของผู้ ป ระกอบวิช าชีพ
ซึ่งอนุกรรมการจรรยาบรรณ ได้ปฏิบัติตามอานาจหน้าที่และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดว่าการกล่าวหา
นั้นมีมูลหรือไม่
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“การสอบสวน” หมายความว่า การรวบรวมพยานหลักฐานและการดาเนินการสอบสวน
ซึ่งคณะอนุกรรมการสอบสวนได้ปฏิบัตติ ามอานาจหน้าที่ เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์การกระทา
ของผู้ประกอบวิชาชีพว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณตามข้อกล่าวหาหรือไม่
“สานวนการสอบสวน” หมายความว่า บันทึกหรือเอกสารใดที่คณะอนุกรรมการสอบสวน
ได้รวบรวมไว้เป็นหลักฐานในการสอบสวนผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่มีการ
กล่าวหา
“พยานหลักฐาน” หมายความว่า พยานบุคคล พยานเอกสารหรือพยานวัตถุ ที่คณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการสอบสวนได้รวบรวมเพื่อใช้ในการพิจารณาการประพฤติผิดด้านจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
“ผู้ประกอบวิชาชีพ” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
“สภา” หมายความว่า สภาการสาธารณสุขชุมชน
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน
หมวด ๑
การกล่าวหา
ข้อ 5 บุคคลที่มีสิทธิกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพว่าประพฤติผิด จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน ได้แก่
5.1 บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเพราะการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน
5.2 บุคคลอื่น
5.3 กรรมการ
ให้บุคคลตาม 5.1 และ 5.2 ทาคากล่าวหาเป็นหนังสือยื่นต่อสภา และบุคคลตาม 5.3
แจ้งเรื่องต่อสภา ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ แล้วแต่กรณี
ข้อ 6 ผู้กล่าวหาต้องยื่นคากล่าวหาภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้กล่าวหารู้เรื่องการประพฤติผิด
และรู้ตัวผู้กระทาผิดหรือภายในสามปีนับแต่วันที่มีการประพฤติผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ
ข้อ 7 การถอนเรื่ อ งการกล่ า วหาที่ ไ ด้ ยื่ น หรื อ แจ้ ง ไว้ ต่ อ สภาแล้ ว ไม่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ร ะงั บ
การดาเนินการประพฤติผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ
หมวด 2
การสืบสวน
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ข้อ 8 ให้เลขาธิการเสนอเรื่องที่มีการกล่าวหาหรือในกรณีที่คณะกรรมการมีมติว่าผู้ประกอบ
วิชาชีพมีพฤติกรรมอันสมควรให้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของ
ผู้ประกอบวิชาชีพต่อประธานคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณโดยไม่ชักช้า
ข้อ 9 เมื่อประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณได้รับเรื่องที่มีการกล่าวหาแล้ว ให้คณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณดาเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีการกล่าวหาว่ามีข้อกล่าวหาอย่างไร และวางแนวทาง
เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน ตลอดจนรายละเอียดของพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวเพื่อให้ทราบรายละเอียดในเรื่องที่มีการกล่าวหา
ข้อ ๑๐ การประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
มติของคณะอนุกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของอนุกรรมการที่อยู่ในที่ประชุม อนุกรรมการ
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑1 ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณทาการสืบสวนหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายในเวลา
เก้ า สิ บ วั น นั บแต่วัน ที่ ประธานอนุ กรรมการจรรยาบรรณได้รับ ทราบคาสั่ งแต่ง ตั้งคณะอนุ กรรมการ
จรรยาบรรณ
ถ้ า มี ค วามจ าเป็น ไม่ อ าจดาเนิ น การให้ แล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดตามวรรคหนึ่ ง
ให้ประธานคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาดาเนินการ
ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว
ข้อ ๑2 ในการสืบสวน ให้ ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณมีหนังสือเรียกให้ผู้กล่าวหา
ผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาหรือมีหนังสือแจ้งให้บุคคลส่งเอกสารหรือวัตถุเพื่อประโยชน์
ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
ข้อ 13 การให้ถ้อยคาของบุคคลตามข้อ 11 ให้อนุกรรมการจรรยาบรรณทาการสอบปากคา
และจดบันทึกการให้ถ้อยคาของบุคคลที่มาให้ถ้อยคา ตามแบบที่สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศกาหนด
ในการบันทึกถ้อยคา ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้
บันทึกไว้แล้วให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และผู้ให้ถ้อยคาต้องลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม
เมื่อได้บัน ทึกถ้อยคาเสร็ จแล้ว ให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคาฟัง หรือจะให้ผู้ให้ถ้อยคาอ่านเองก็ได้
หากเห็นว่าการให้ถ้อยคาดังกล่าวถูกต้องแล้ว ผู้ให้ถ้อยคาและผู้บันทึกถ้อยคาต้องลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานและให้อนุกรรมการจรรยาบรรณที่ร่วมสืบสวนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกการให้ถ้อยคานั้นด้วย
กรณีผู้ให้ถ้อยคาไม่สามารถลงลายมือชื่อ ให้ประทับลายนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง
จานวนสองคน
ข้อ 14 การส่ ง เอกสารหรื อวั ต ถุ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น พยานหลั ก ฐานในส านวนการสื บ สวน
ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณทาบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด
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เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้ามีความจาเป็นไม่อาจนา
ต้น ฉบับมาได้ จะใช้สาเนาที่รับรองว่าเป็นสาเนาที่ถูกต้องกับต้นฉบับหรือกรณีต้นฉบับสูญหายหรือ
ถูกทาลาย ให้ใช้เอกสาร “ใบแทน” ก็ได้ แล้วแต่กรณี
ข้อ 15 เมื่อดาเนินการสืบสวนแล้วเสร็ จ ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณประชุมพิจารณา
ว่าข้อกล่าวหามีมูลหรือไม่ โดยให้ถือตามมติของอนุกรรมการจรรยาบรรณเสียงข้างมาก อนุกรรมการ
คนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 16 ให้ ค ณะอนุ ก รรมการจรรยาบรรณสรุ ป รายงานการสื บ สวนและเสนอความเห็ น
พร้อมทั้งพยานหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
16.1 วัน เดือน ปี ที่รายงานพร้อมความเห็น
16.2 ชื่อ ที่อยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพที่ถูกกล่าวหา
16.3 พฤติกรรมโดยย่อของผู้ประกอบวิชาชีพที่ปรากฏในการกล่าวหา
16.4 หลักฐานที่รวบรวมได้
16.5 ความเห็นและเหตุผลที่แสดงถึงพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพที่ถูกกล่าวหา
ในกรณีที่อนุกรรมการจรรยาบรรณผู้ใดมีความเห็นแย้งกับมติของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ
ให้เสนอความเห็นแย้งของอนุกรรมการผู้นั้นไว้ในรายงานการสืบสวนด้วย
ข้อ ๑7 เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณแล้ว
ให้คณะกรรมการพิจารณาและมีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
17.1 ให้คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในกรณีที่เห็น
ว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอ
17.2 ส่งให้คณะอนุกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนต่อไปในกรณีที่เห็นว่า
ข้อกล่าวหานั้นมีมูล
17.3 ให้ยกข้อกล่าวหาในกรณีที่เห็นว่าข้อกล่าวหานั้นไม่มีมูล
หมวด ๓
การสอบสวน
ข้อ ๑8 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน เพื่อทาการสอบสวนเรื่องที่มี
การกล่าวหาหรือที่คณะกรรมการมีมติให้พิจารณาเกี่ยวกับการประพฤติผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ
ข้อ 19 เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนได้รับเรื่องการกล่าวหาจากเลขาธิการแล้ว ให้อนุกรรมการ
สอบสวนดาเนินการประชุมเพื่อวางแนวทางการสอบสวน
ข้อ 20 ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเวลาเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ประธานอนุกรรมการสอบสวนได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ถ้ า มี ค วามจ าเป็น ไม่ อ าจดาเนิ น การให้ แล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดตามวรรคหนึ่ ง
ให้ประธานอนุกรรมการสอบสวนเสนอคณะกรรมการเพื่อ พิจารณาขยายระยะเวลาดาเนินการออกไปได้
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าว
ข้อ 21 ให้ประธานอนุกรรมการสอบสวนมีหนังสือแจ้งคาสั่งแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการสอบสวน
และแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมทั้งส่งสาเนาเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อ น
เริ่มทาการสอบสวน
ข้อ 22 ผู้ถูกกล่าวหาอาจคัดค้านผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะอนุกรรมการกรรมการ
หรืออนุกรรมการได้ หากเห็นว่าจะทาให้การสอบสวนไม่ได้รับความยุติธรรมอันมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
22.1 เป็นคู่กรณีเอง
22.2 เป็นคู่สมรส ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือ
มารดากับผู้ถูกกล่าวหา
22.3 มีเรื่องโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา
22.4 เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่ทาการสอบสวน
การคัดค้าน ให้ทาเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสอบสวน โดยระบุเหตุผลที่คัดค้านด้วยว่าจะทาให้การสอบสวนไม่ได้รับความยุติธรรม
อย่างไร
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า การคัดค้านนั้นไม่มีเหตุอันควรรับฟัง ให้คณะกรรมการสั่งให้ยก
คาคัดค้านและให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้ถกู กล่าวหาทราบและส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการสอบสวนรวบรวมไว้
ในสานวนการสอบสวน
คณะกรรมการเห็นว่า การคัดค้านนั้นมีเหตุอันควรรับฟังได้ ให้คณะกรรมการสั่งให้ผู้ที่ถูก
คัดค้านพ้นจากการเป็นประธานอนุกรรมการสอบสวนหรืออนุกรรมการสอบสวนและแต่งตั้งบุคคลอื่น
เป็นประธานอนุกรรมการสอบสวนหรืออนุกรรมการสอบสวนแทนผู้ที่ถูกคัดค้านและให้เลขาธิการแจ้งให้
ผู้ถูกกล่าวหาทราบและส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการสอบสวนรวบรวมไว้ในสานวนการสอบสวน
คณะกรรมการที่สั่งให้ ผู้ถูกคัด ค้านผู้ใดพ้นจากการเป็นประธานอนุกรรมการสอบสวนหรื อ
อนุกรรมการสอบสวน จะไม่กระทบกระเทือนถึงการสอบสวนที่ผู้นั้นได้ร่วมดาเนินการสอบสวนไปแล้ว
ข้อ 23 ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิทาคาชี้แจงหรือนาพยานหลักฐานใด ๆ มาให้คณะอนุกรรมการสอบสวน
โดยยื่นต่อประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธานอนุกรรมการ
สอบสวน หรือภายในกาหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให้
ข้อ 24 ในการสอบสวน ให้นาความในข้อ ๑2 ข้อ 13 และข้อ 14 มาใช้บังคับกับการสอบสวน
โดยอนุโลม
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ข้อ 25 ถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคาต่อคณะอนุกรรมการสอบสวน ณ สถานที่ วัน เดือน ปี
และเวลาที่แจ้งให้ทราบในหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา หรือภายในกาหนดเวลาที่ได้ขยายให้หรือไม่ทาคาชีแ้ จง
หรือนาพยานหลักฐานใด ๆ มาให้คณะอนุกรรมการสอบสวน ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนดาเนินการ
สอบสวนต่อไปตามพยานหลักฐานที่มีอยู่
กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามาแต่ไม่ยอมให้ถ้อยคา ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุแห่งการนั้น
ไว้ในรายงานการสอบสวน
ข้อ ๒6 คณะอนุกรรมการสอบสวนจะไม่อนุญาตให้คู่กรณีตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานก็ได้
หากเอกสารหรือพยานหลักฐานดังกล่าว ต้องรักษาไว้เป็นความลับหรือเป็นเอกสารหลักฐานอันไม่ควร
เปิดเผยของบุคคลอื่นที่อยู่ในสานวนการสอบสวน
ข้อ ๒7 เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประชุมพิจารณาและ
มีมติว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ แล้วให้รายงานการสอบสวนพร้อมทั้ง เสนอ
สานวนการสอบสวนและความเห็นต่อคณะกรรมการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทาการสอบสวนเสร็จสิ้น
กรณี ที่ อ นุ ก รรมการสอบสวนผู้ ใ ดมี ค วามเห็ น แย้ ง ให้ ท าความเห็ น แย้ ง นั้ น ไว้ ใ นรายงาน
การสอบสวนด้วย
ข้อ ๒8 รายงานการสอบสวน ให้ เ สนอต่ อประธานกรรมการสภาการสาธารณสุ ขชุมชน
โดยระบุวัน เดือน ปีที่รายงาน รายละเอียดในการกล่าวหา สานวนการสอบสวน ผลการสอบสวน
และความเห็ นของคณะอนุกรรมการสอบสวน แล้วลงลายมือชื่ออนุกรรมการสอบสวนซึ่งทาหน้าที่
สอบสวน
ข้อ ๒9 สานวนการสอบสวน อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังนี้
29.1 สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีรายละเอียดในเรื่องการกล่าวหาอย่างไร
ในกรณีที่ไม่ได้สอบสวนพยานบุคคล ให้รายงานเหตุผลที่ไม่ได้สอบสวนไว้ว่าเพราะเหตุใด
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคารับสารภาพ ให้รายงานเหตุผลที่รับสารภาพเพราะจานน
ต่อหลักฐานหรือเพราะเหตุใด
29.2 พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหารับฟังได้เพียงใด เพราะเหตุใด
29.3 ความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวนสรุปว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิด
หรือไม่ อย่างไร
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหากระทาผิด ให้ระบุว่ากระทาผิดจรรยาบรรณตามข้อใด และสมควรได้รบั
โทษอย่างไร
หมวด ๔
ผลการสอบสวน

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง

หนา้ ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข้อ 30 เมื่อคณะกรรมการได้รับสานวนการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการ
สอบสวนแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาสานวนการสอบสวนและความเห็นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวน
ในกรณีที่เห็ น ว่าสานวนการสอบสวนยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดหรือจะต้องมี
พยานหลักฐานเพิ่มเติม ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้
ในกรณีที่เห็นว่าสานวนการสอบสวนสมบูรณ์เพียงพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาด ให้คณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามกฎหมายต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5
ไพศาล บางชวด
นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน

