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คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
ที่  7 / 2562 

เรื่อง  แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบรับเรื่องราวรองทุกข 
………………………………………. 

 

ดวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขประจําสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอนาบอน  เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการรองทุกข และแจงขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ   

เพื่อใหการดําเนินงานดานการรับเรื่องรองทุกข ของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอนาบอน  มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอประชาชน  จึงแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบในการ
รับเรื่องราวรองทุกข  ดังนี้ 

1. นายสุทธิพันธ   ลิ่มพรรณ เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
2. นายอนันต  รอดสั้น  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

 
ใหมีหนาที่ดังนี ้
 1. จัดทําสมุดทะเบียนรับเรื่องราวรองทุกข 
 2. รับแจงเรื่องราวรองทุกขที่ผูรองทุกขยื่นเปนเอกสาร  ผานทางเว็บไซดและทางโทรศัพท 
 3. ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานรับผิดชอบ 
 4. แจงผลการดําเนินการตอบผูรองทุกข 
 5. ประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของและแจงผลใหทราบหลังดําเนินการแลวเสร็จ 
 

 ทั้งนี ้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

             สั่ง ณ วันที ่  9   เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

           
          

 
      (นางณิชมน  รัตนคช) 

       สาธารณสุขอําเภอนาบอน 
 
 



 
                   
 

 
ประกาศสํานักงานสาธารณสขุอําเภอนาบอน 

เรื่อง   การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขประจําสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
*************************** 

 เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามวัตถุประสงคแหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  จัดทําเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  จึงจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขประจําสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอนาบอนโดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ดังนี ้
 1. สถานที่ตั้ง   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
 2. คณะกรรมการอํานวยการศูนยรับเรื่องราวรองทุกข   ประกอบดวย 
      2.1 สาธารณสุขอําเภอ                                                 ประธาน 
      2.2 ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ                                          รองประธาน 
      2.3 ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่                                   กรรมการ 
      2.4 ผูรับผิดชอบงานนิติการ                                           กรรมการ 
      2.5 ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ                                          กรรมการ/เลขานุการ 
      ใหคณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลและจัดวางระบบการดําเนินงานของศูนยฯ 
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและความมุงหมายของทางราชการ  
 3. เจาหนาที่ประจําศูนย ประกอบดวย 
     3.1 ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ  เปนหัวหนา 
     3.2 ผูรับผิดชอบงานการเจาหนาที่ เปนผูชวย 
     3.3  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน เปนผูชวย 
     3.4 ผูรับผิดชอบงานนิติการ  เปนเลขานุการ 
ใหเจาหนาที่ประจําศูนยมีหนาที่ดังนี้ 
 1. จัดทําสมุดทะเบียนรับเรื่องราวรองทุกข 
 2. รับแจงเรื่องราวรองทุกขที่ผูรองทุกขยื่นเปนเอกสาร, ผานทางเว็บไซด ทางโทรศัพทและทาง
อื่น ๆ   
 3. สงเรื่องรองทุกขใหแกฝายรับผิดชอบและติดตามผลการดําเนินการ 
 4. แจงผลการดําเนินการตอบผูรองทุกข 
 5. ประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของและแจงผลใหทราบหลังดําเนินการแลวเสร็จ  

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที ่ 9  เมษายน  พ.ศ.2562 
           

          
 

      (นางณิชมน  รัตนคช) 
       สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 



   
 
 

ประกาศสํานักงานสาธารณสขุอําเภอนาบอน 
เรื่อง  การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

………………………………………. 
 

ดวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนชองทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การสะทอนปญหาความตองการ 
ความเดือดรอนตาง ๆ  ที่ไดรับ ตลอดจนเพื่อรวมกันตรวจสอบความถูกตองและความโปรงใสของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอนาบอนและหนวยงานในสังกัด ในการดําเนินการ ทั้งในดานปริมาณงานและคุณภาพ  จึงขอ
ประชาสัมพันธการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ  และสามารถรองทุกขและแสดง
ความคิดเห็นอื่น ๆ  หรือแจงการทุจริตไดในวันและเวลาราชการ  โดยผานชองทาง ดังนี ้

1. แจงดวยตนเองโดยตรง แจงไดที่ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข    
      สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน เลขที่ 412/2 ซ.2 ถ.ราษฎรบํารุง ตําบลนาบอน        
      อําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
2. ทางโทรศัพท หมายเลข  0 7549 1192 โทรสาร 0 7549 1855    
3. ทางเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน www.phonabon.go.th 
4. ทางไปรษณีย   ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  
    เลขที่ 412/2 ซ.2 ถ.ราษฎรบํารุง ตําบลนาบอน  
    อําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220  
5. สงทางตูแสดงความคิดเห็น ซึ่งติดตั้งไวหนาอาคารสํานักสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  

 ทั้งนีข้อมูลของผูรองทุกข  รองเรียนและผูแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการแจงเบาะแสการทุจริต
ทุกอยางจะถูกเก็บไวเปนความลับ ซึ่งจะไดรับการตรวจสอบจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเทานั้น 
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน   
  

            ประกาศ  ณ วันที ่  9  เมษายน  พ.ศ.2562 
 
 

            
 

      (นางณิชมน  รัตนคช) 
       สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 



ชองทางสื่อสารรับเรื่องรองเรียน 
โทรศัพทหมายเลข 0 7549 1192 

 

โทรสาร 24 ชม. หมายเลข 0 7549 1855 

Website สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน www.phonabon.go.th 



 

 

 

 

 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงานรับ
เรื่องร้องเรียนทั่วไป 

 

 

 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน 
 
 
 



ค าน า 
 

  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปของ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอนาบอน ฉบับนี้  จัดท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอนาบอน ทั้งนี้  การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ  ให้มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ  จ าเป็นจะต้องมีข้ันตอน  
กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
 
 
     ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เรื่อง          หน้า 
 
หลักการและเหตุผล          ๑ 

การจัดต้ังศูนย์รับเรือ่งราวร้องทุกข์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน       ๑ 

สถานที่ตั้ง           ๑ 

หน้าที่ความรบัผิดชอบ          ๑ 

วัตถุประสงค์           ๑ 

ค าจ ากัดความ           ๑ 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์       ๓ 

ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน          ๔ 

การรบัและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ       ๔ 

การบันทึกข้อรอ้งเรียน          ๔ 

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลบัผูร้้องเรียน    ๔ 

ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน         ๕ 

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน       ๕ 

มาตรฐานงาน           ๕ 

แบบฟอร์ม           ๕ 

จัดท าโดย           ๕ 

ภาคผนวก 
 แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตเุรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
ศูนยร์ับเรือ่งราวร้องทกุข์ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน 

๑.  หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
งานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ  และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

๒.  การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน 

  เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธ์ิ  ยุติธรรม  ควบคู่กับการ
พัฒนาบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
ด้วยความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต  หรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอนจึงได้จัดต้ังศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ ข้ึน ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดช่ือ  
ผู้ร้องเรียน  เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

๓.  สถานท่ีตั้ง 

  ตั้งอยู่  ณ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน 412/1 ซ.2 ถ.ราษฎร์บ ารุง  ต าบลนาบอน  
อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220 

๔.  หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

  เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป   และให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้ค าปรึกษา   
รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 

๕.  วัตถุประสงค์ 

  ๑.  เพื่อให้การด าเนินงานจดัการข้อรอ้งเรยีน / ร้องทุกข์  ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอนาบอน  มีขั้นตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ๒.  เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

๖.  ค าจ ากัดความ 

  “ผู้รับบริการ”  หมายถึง  ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
  “ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ทั้งทางบวกและทางลบ  ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  จากการด าเนินการของส่วนราชการ   
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  “การจัดการข้อร้องเรียน”  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 
  “ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์”  หมายถึง  ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ
ชมเชย/การร้องขอข้อมูล 
  “ช่องทางการรับข้อรอ้งเรียน/รอ้งทกุข์”  หมายถึง  ช่องทางต่าง ๆ  ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์  เช่น  ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/Face Book 

๗.  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

  เปิดให้บริการวันจันทร์  ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)    
ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
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๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทกุข ์

ประสานงานหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทกุข ์
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน 

(๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจ้งผูร้้องเรียน/ 
ร้องทกุข์ทราบ 

ไม่ยุติแจ้งผูร้้องเรียน/ 
ร้องทกุข์ทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการ 
รายงานผลใหผู้บ้รหิารทราบ 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต ์
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท ์
๐ ๗๖๔๘ ๑๕๑๙ 

๔. ร้องเรียนทาง Facebook 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน 

ยุติ ไม่ยุต ิ
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๙.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การแต่งตั้งผู้รบัผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของหน่วยงาน 
  ๘.๑  จัดต้ังศูนย์ / จุดรับข้อรอ้งเรียน / ร้องทุกข์  ของประชาชน 
  ๘.๒  จัดท าค าสั่งแต่งตัง้เจ้าหน้าทีป่ระจ าศูนย์ 
  ๘.๓  แจ้งผูร้ับผิดชอบตามค าสัง่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน  เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน 

๑๐.  การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  จากช่องทางต่าง ๆ 

  ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อรอ้งเรียน / ร้องทุกข์  ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง
ต่าง ๆ  โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด  ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
เพ่ือประสานหาทางแก้ไข

ปัญหา 

หมายเหต ุ

ร้องเรียนด้วยตนเอง  ณ 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอนาบอน 

ทุกครั้งที่มีการรอ้งเรียน ภายใน  ๑  วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต ์
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอนาบอน 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท ์
๐ ๗๖๔๘ ๑๕๑๙ 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

ร้องเรียนทาง Face Book ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

 
๑๑.  การบันทึกข้อร้องเรียน 

 ๑๐.๑  กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  โดยมีรายละเอียด  ช่ือ -สกุล  ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และสถานที่เกิดเหตุ 
 ๑๐.๒  ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน  เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ลงสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
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๑๒.  การประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ 
  ๑๒.๑  กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร  ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร  เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
  ๑๒.๒  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  
เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ  การจัดการขยะมูลฝอย  ตัดต้นไม้  กลิ่นเหม็นรบกวน  เป็นต้น  จัดท าบันทึกข้อความ
เสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๒.๓  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนา
บอน  ให้ด าเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง  ในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 
  ๑๒.๔  ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน  ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพื่อเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  ต่อไป 
 
๑๓.  การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน  ๕  วันท าการ  เพื่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ  จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ต่อไป 
 
๑๔.  การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
  ๑๓.๑  ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
  ๑๓.๒  ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  เพื่อน ามาวิเคราะห์การ
จัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ในภาพรวมของหน่วยงาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนา  
องค์กร  ต่อไป 
 
๑๕.  มาตรฐานงาน 
  การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
นาบอน ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / 
ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  วัน  ท าการ 
 
๑๖.  แบบฟอร์ม 
  แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
 
๑๗.  จัดท าโดย 
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาบอน 

- หมายเลขโทรศัพท์ ๐ 0749 1192 
- หมายเลขโทรสาร ๐ 7549 1855 
- เว็บไซต์   www.phonabon.go.th 

 
 



 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ - ร้องเรียน  

      เขียนที่............................................................................ 

     วันที่................เดือน.............................................พ.ศ. ............... 

เรียน สาธารณสุขอ าเภอนาบอน 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อายุ.............ปี   
อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่................ช่ือบ้าน......................................................ต าบล.................................                                   
อ าเภอ.......................... จังหวัด.......................................... ขอร้องทกุข์ – ร้องเรียน  ต่อ สาธารณสุขอ าเภอนบอน 
เนื่องจาก ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
เพื่อให้ด าเนินการช่วยเหลอืและแก้ไขปญัหา  ดังนี้
............................................................................................................................. ....................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 

พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาด้วย  คือ 
1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน.................ฉบับ 
2.  บัญชีรายช่ือผู้ได้รบัความเดือดร้อน จ านวน.................ราย 

 3.  เอกสารอื่น ๆ (ระบุ)..................................................................................................................... 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
     (ลงช่ือ).............................................................ผู้ร้องทุกข์ / รอ้งเรียน 
                  (.................................................................)  
             หมายเลขโทรศัพท์.............................................. 

 



 

 
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อน 

เนื่องจาก.................................................................................................. 
บ้าน.........................................หมู่ที่...................... 

ต าบล...................อ าเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล บ้านเลขที ่ หมู่ท่ี ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



      
      
      
      
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

การจัดการเรื่องร้องเรียน 
เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำบอน 

งำนนิติกำร กลุ่มงำนบริหำร 



หลักการและเหตุผล 
กระทรวงสำธำรณสุข ได้ด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรประชำชน โดยมีวัตถุประสงค์ในกำร

บริกำรข้อมูลข่ำวสำร รับฟังข้อเสนอแนะ รับแจ้งเบำะแส และร้องเรียน พฤติกรรมเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดที่มี
พฤติกรรมผิดปกติหรือสอ่ไปในทำงที่ไม่เหมำะสม ภำยใต้ระเบียบกฎหมำยทีเ่กี่ยวข้อง อันได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐, พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖, ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 
ประกำศ/ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) โดยก ำหนดให้มีกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อทรำบถึงสถำนะระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนว่ำมี
กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำล และเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมอยู่ในระดับใด 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำบอน ได้จัดให้มีระบบกำรจัดกำร เรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ พระรำชกฤษฎีกำ ระเบียบและหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด และจัดท ำ
คู่มือกำรจัดกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ ก ำหนดโครงสร้ำงและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยก ำหนดให้      
งำนนิติกำร เป็นศูนย์กลำงในกำรรับ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเป็นเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมีกำรก ำหนดช่องทำงกำรติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ ก ำหนดประเภทและกระบวนกำรจัดกำร เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กระบวนกำรจัดกำรข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ ก ำหนดวิธีกำรเก็บรักษำควำมลับเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ระบบกำรจัดกำร  
กำรติดตำมและประเมินผล กำรจัดท ำสถิติ รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ประสำนข้อมูล
กับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรณีที่ต้องจัดท ำหรือด ำเนินกำรในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ ข้ันตอน กระบวนกำรในกำรตอบสนองข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์       

ของหน่วยงำน 
   ๒. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับช้ัน ผู้ก ำกับดูแล ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่บุคลำกรในหน่วยงำนทุก
ระดับมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำและหรือมีส่วนร่วมในกำรตอบสนองข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงำน 

๓. เป็นช่องทำงให้ประชำชนผู้รับบริกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรรับรู้ ตรวจสอบ แสดงควำม
คิดเห็นหรือเสนอแนะ ตลอดจนกำรแจ้งข้อมูลเบำะแสเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพื่อเป็น
ประโยชน์ในกำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน 

๔. เพื่อใช้เป็นคู่มือและเอกสำรอ้ำงอิงในกำรปฏิบัติงำน 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
๑. ปัญหำเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้รับกำรตอบสนองแก้ไขด้วยควำมรวดเร็ว เป็นธรรม      

มีประสิทธิภำพ และเป็นกำรตอบสนองต่อสทิธิและเสรภีำพของชนชำวไทยตำมที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย ได้รับรองคุ้มครองสิทธิไว้ 

๒. หน่วยงำนมีกลไกในกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบ แก้ไขปัญหำ อันเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ของบุคลำกรในหน่วยงำนอย่ำงมีทิศทำงและเป็นรูป ธรรม อันจะส่งผลดีต่อกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด 

 
 



ช่องทางการร้องเรียน/ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
๑. แจ้งหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้ถูกกล่ำวหำหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
๒. ทำงโทรศัพท์ 0 7549 1192 โทรสำรหมำยเลข 0 7549 1855 หรือโทรศัพท์สำย

ตรงสำธำรณสุขอ ำเภอนำบอน หมำยเลขโทรศัพท์ ๐8 1956 1648 ผู้รับผิดชอบงำนนิติกำร หมำยเลข
โทรศัพท์ ๐๘ 6683 3599  

๓. กำรร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวำจำ โดยตรงที่สำธำรณสุขอ ำเภอ 
นำบอน หรือผู้รับผิดชอบงำนนิติกำร 

๔. กำรร้องเรียนทำงไปรษณีย์ โดยระบุหน้ำซองถึง ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ ส ำนักงำน
สำธำรณ สุขอ ำ เภอนำบอน  เลขที่  412/2 ซ .2  ถ.รำษฎร์บ ำรุง ต ำบลนำบอน อ ำเภอนำบอน   
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80220  

๕. กำรร้องเรียนผ่ำนตู้รับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำบอน 
๖. กำรร้องเรียนผ่ำน Website https://: www.phonabon.go.th 
    https://www.facebook.com/nabonhealth/ 

๗. หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภำยนอก 
๑) ศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอนำบอน / ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
๒) คณะกรรมกำรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ประจ ำกระทรวง ตำมระเบียบส ำนัก

นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓) ผู้ตรวจกำรแผน่ดิน มำตรำ ๒๓, ๒๔ และมำตรำ ๓๕ แห่งพระรำชบัญญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญว่ำด้วยผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
4.) กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัดนครศรีธรรมรำช 

หมำยเหตุ : ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งจนกว่ำจะเสร็จ
กระบวนกำรหำกไม่มีกำรด ำเนินกำรใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงำนอื่น 

วิธีการยื่นค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๑. แจ้งช่ือ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ของผู้ร้องเรียน 
๒. ใช้ถ้อยค ำหรือข้อควำมที่สุภำพ และต้องมี 

๑) วัน เดือน ปี 
๒) ผู้ถูกร้องเรียน (ช่ือ-นำมสกุล/สังกัด)  
๓) เรื่องที่ร้องเรียน เข้ำลักษณะทุจริต ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
๔) รำยละเอียดกำรร้องเรียน  
๕) ข้อเท็จจริง หรือ พฤติกำรณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่ำงชัดเจนว่ำได้รับควำม

เดือดร้อนหรือเสียหำยอย่ำงไร ต้องกำรให้แก้ไข ด ำเนินกำรอย่ำงไร หรือช้ีช่องทำงแจ้งเบำะแส เกี่ยวกับ      
กำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สำมำรถด ำเนินกำร สืบสวน สอบสวนได้ 

๖) ระบุพยำนเอกสำร พยำนวัตถุและพยำนบุคคล (ถ้ำมี) 
๓. ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุมิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำงข่ำวที่เสียหำย       

ต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงำน 
๔. กำรใช้บริกำรร้องเรียนนั้น ต้องสำมำรถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริกำรได้ เพื่อยืนยันว่ำ         

มีตัวตนจริง ไม่ได้สร้ำงเรื่องเพื่อกล่ำวหำบุคคลอื่นหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ให้เกิดควำมเสียหำย 

http://www.phonabon.go.th/


๕. ข้อร้องเรียนที่มี ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติมได้          
ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริงตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำในข้อ ๒ นั้น ให้ยุติเรื่อง  
และเก็บเป็นฐำนข้อมูล 

๖. ไม่เป็นข้อร้องเรียนที่เข้ำลักษณะดังต่อไปนี้ 
๑) ข้อร้องเรียนที่ เป็นบัตรสนเท่ห์  เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรำยละเอียด          

แห่งพฤติกำรณ์ และปรำกฏพยำนชัดเจนตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำในข้อ ๒ นั้น จึงจะรับไว้พิจำรณำเป็นกำร
เฉพำะเรื่อง 

๒) ข้อร้องเรียนที่เข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศำลได้มีค ำพิพำกษำ
หรือค ำสั่งถึงที่สุดแล้ว 

๓) ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
๔) ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยของรัฐบำล 
๕) ข้อร้องเรียนที่หน่วยงำนอื่นได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ พิจำรณำวินิจฉัยและได้มี

ข้อสรุปผลกำรพิจำรณำเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอย่ำงเช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.), ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ (ป.ป.ท.), ส ำนักงำน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น 

๖) เรื่องที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำบอน ได้ด ำเนินกำรในเรื่องวินัย    
กำรลงโทษ และกำรร้องทุกข์ หรือเรื่องที่ได้รับไว้พิจำรณำ หรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขำดอย่ำงเป็นธรรมแล้ว 
และไม่มีพยำนหลักฐำนใหม่ซึ่งเป็นสำระส ำคัญเพิ่มเติม 

นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำว่ำจะรับไว้
พิจำรณำหรือไม่เป็นเรื่องเฉพำะกรณี 

เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนท่ีอาจไม่รับพิจารณา 
๑. ค ำร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มิได้ท ำเป็นหนังสือ  หรือไม่ระบุช่ือและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/     

ร้องทุกข์จริง จะถือว่ำเป็นบัตรสนเท่ห์ 
๒. ค ำร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ไม่ระบุพยำนหรือหลักฐำนเพียงพอ  หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะ  

เป็นบัตรสนเท่ห์ หรือกำรช้ีช่องแจ้งเบำะแสไม่เพียงพอที่จะสำมำรถด ำเนินกำรสืบสวน  สอบสวนต่อไปได ้

กระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน/แก้ไขปัญหา 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำบอน จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่ำงละเอียดรอบคอบ และแจ้ง
มำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้ผู้ร้องทรำบภำยใน ๗ วัน กรณีมีมูลว่ำกระท ำผิดวินัยจะด ำเนินกำรทำง
วินัย  

กรณีเป็นกำรกระท ำควำมผิดที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนอื่น ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงำน  
ที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรต่อไป 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 
๑. กำรพิจำรณำข้อร้องเรียน ให้ก ำหนดช้ันควำมลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตำมระเบียบ    

ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ และกำรส่งเรื่องให้หน่วยงำนพิจำรณำนั้น ผู้ให้ข้อมูล
และผู้ร้องอำจจะได้รับควำมเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรในเบื้องต้นให้ถือว่ำเป็นควำมลับ
ทำงรำชกำร หำกเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจำรณำเฉพำะรำยที่ระบุหลักฐำน กรณีแวดล้อมปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจน
ช้ีพยำนบุคคลแน่นอนเท่ำนั้น  



    กำรแจ้งเบำะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดช่ือและที่อยู่ผู้ร้อง หำกไม่ปกปิดช่ือที่อยู่ของผู้ร้อง
จะต้องแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบและให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้ร้อง ดังนี้ “ให้ผู้บังคับบัญชำใช้ดุลพินิจ     
สั่งกำรตำมสมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้อง ผู้เป็นพยำน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในกำรสืบสวนสอบสวน อย่ำให้ต้องรับภัย
หรือควำมไม่เป็นธรรมที่อำจเกิดมำจำกกำรร้องเรียน กำรเป็นพยำนหรือกำรให้ข้อมูลนั้น” กรณีมีกำรระบุช่ือ   
ผู้ถูกกล่ำวหำ จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ำยผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจำกเรื่องยังไม่ได้ผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและอำจเป็นกำรกลั่นแกล้งกล่ำวหำให้ได้รับควำมเดือดร้อนและเสียหำยได้ และกรณีผู้ร้องเรียนระบุ
ในค ำร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยช่ือผู้ร้องเรียน หน่วยงำนต้องไม่เปิดเผยช่ือผู้ร้องให้หน่วยงำน   
ผู้ถูกร้องทรำบ เนื่องจำกผู้ร้องอำจจะได้รับควำมเดือดร้อนตำมเหตุแห่งกำรร้องเรียนนั้นๆ 

๒. เมื่อมีกำรร้องเรียน ผู้ร้องและพยำนจะไม่ถูกด ำเนินกำรใดๆ ที่กระทบต่อหน้ำที่กำรงำน
หรือกำรด ำรงชีวิต หำกจ ำเป็นต้องมีกำรด ำเนินกำรใดๆ เช่น กำรแยกสถำนที่ท ำงำนเพื่อป้องกันมิให้ผู้ร้อง      
ผู้เป็นพยำน และผู้ถูกกล่ำวหำพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ร้องและผู้เป็นพยำน 

๓. ข้อร้องขอของผู้เสียหำย ผู้ร้อง หรือพยำน เช่น กำรขอย้ำยสถำนที่ท ำงำนหรือวิธีกำร     
ในกำรป้องกันหรือแก้ไขปัญหำ ควรได้รับกำรพิจำรณำจำกบุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบตำมควำมเหมำะสม 

๔. ให้ควำมคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 

มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 
๑. ในระหว่ำงกำรพิจำรณำข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำมีควำมผิด ต้องให้ควำมเป็นธรรม

และให้ได้รับกำรปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลำกรอื่น 
๒. ให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำในกำรช้ีแจงข้อกล่ำวหำอย่ำงเต็มที่  รวมทั้งสิทธิในกำรแสดง

เอกสำร/พยำนหลักฐำน 
การติดตามประเมินผล 

ใหหน่วยงำนในสังกัด และหรืองำนบริหำรงำนบุคคล งำนนิติกำร จัดท ำข้อมูลสถิติ กำรรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมทั้งปัญหำอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไขแล้วรำยงำนให้สำธำรณสุขอ ำเภอนำบอน 
ทรำบ ทุกไตรมำส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียน 
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอนาบอน 

 
                                                       วันที่..............เดือน.............................พ.ศ......................  

หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน........................................................................................อำยุ......................ปี  
ช่ือ-สกุล ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้ง.........................................................................อำชีพ...................... ............................  
อยู่บ้ำนเลขที่..............หมูท่ี่.............หมู่บำ้น.....................................ถนน............................. ................................. 
ต ำบล/แขวง............................................อ ำเภอ/เขต...........................................จังหวัด...................................... 
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท.์...............................................E-Mail…………………………….…………….  
ผู้ถูกร้องเรียน (ช่ือ-สกุล / องค์กร)........................................................................................................................  
ข้อกล่ำวหำ/ข้อร้องเรียน (เรื่อง)............................................................................................. ...............................  
รำยละเอียด (พร้อมระบุพยำนหลกัฐำน)...............................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. ................ 
.............................................................................................................................................................................. 
ผู้ที่สำมำรถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ (ช่ือ-สกุล)....................................................................................... ...................… 
หน่วยงำน...................................................................หมำยเลขโทรศัพท์.......................................... ....................  
สถำนที่ติดต่อกลับ............................................................................. ....................................................................  
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

   ***   ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับช่ือ สกุล หมำยเลขโทรศัพท์ E-Mail สถำนที่ติดต่อกลับจะถูกจัดเก็บเป็นควำมลับ  
เว้นแต่ที่จ ำเป็นต้องเปิดเผยตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย  
        ๒. ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกกล่ำวหำ และผู้เกี่ยวข้องจะได้รับควำมคุ้มครองที่ เหมำะสมจำกส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอนำบอน 
     ๓. กำรน ำควำมเท็จมำร้องเรียนต่อเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งท ำให้ผู้อื่นได้รับควำมเสียหำยอำจเป็นควำมผิด
ฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  
         ๔. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อเท็จจริงที ่ได้ยื ่นร้องเร ียนต่อ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำบอน  
เป็นเรื่องที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมดและขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่ำวข้ำงต้นทุกประกำร  
 

 



แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข 

ประสานงานหนวยงานที่รับผิดชอบ 

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

(๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/ 

รองทุกขทราบ 

ไมยุติแจงผูรองเรียน/ 

รองทุกขทราบ 

สิ้นสุดการดําเนินการ 

รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

๑. รองเรียนดวยตนเอง 

๒. รองเรียนผานเว็บไซต 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

๓. รองเรียนทางโทรศัพท 

๐ ๗๖๔๘ ๑๕๑๙ 

๔. รองเรียนทาง Facebook 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ยุติ ไมยุติ 



ภาพถาย Chart ที่ติดบริเวณหนวยงานคูมือรับเรื่องรองเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ภาพถายแสดงระบบตอบสนองขอซักถาม/ขอรองเรียน/ขอรองทุกข 



หนังสือรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ ภายใน 15 วัน 

*** สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนยังไมพบกรณีขอรองเรียนจึงยังไมมีรายงานผลการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 

 

 

ระบบการตอบสนองขอรองเรียนตาง ๆ ผานทางหนาเว็บไชต www.phonabon.go.th  

 *** ยังไมพบขอรองเรียน 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กลุมงานบริหาร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  โทร 0 7549  1192                                    

ที ่                       -   วันที ่    10   มีนาคม   2563 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน รอบ 6 เดือน ปงบประมาณ 2563 

เรียน  สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ตนเรื่อง 
  กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนน
การปองกันและมีประสิทธิภาพ ผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยางมีประสิทธิภาพ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
การดําเนินงานของหนวยภาครัฐ : ITA บรรจุอยูในแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามขอกําหนดของแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษในตัวชี้วัดที่ 44 รอยละ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑประเมิน ITA รอยละ 90 แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล(Governance Excellence) 

ขอเท็จจริง 
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขประจําสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอนาบอน  เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการรองทุกข และแจงขอมูล
ขาวสารตาง ๆ โดยแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบในการรับเรื่องราวรองทุกข โดยผานชองทางท่ีกําหนดไว นั้น 
  ขอพิจารณา 

 ขอเรียนวา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 10 มีนาคม 2563 ที่ผานมาไมพบขอรองเรียน/
รองทุกขตามชองทางที่ไดกําหนดไวตามรายละเอียดคูมือ  

 ขอเสนอ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติประกาศขึ้นประกาศบนเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอนาบอน 
 

 
 
               
          (นายสุทธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
                  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 

 

- ทราบ 
 
 
 

(นางณิชมน  รัตนคช) 
สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

10  มี.ค. 2563 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน 

ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนและหนวยงานในสังกัด 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ชื่อหนวยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
วัน/เดือน/ป : 10 มีนาคม  2563 
หัวขอ: มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องรองเรียนของหนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1) คําสั่งผูรับผิดชอบโดยผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน หรือผูบริหารที่ไดรับมอบอํานาจ 
2) หลักฐานชองทางผานระบบหมายเลขโทรศัพท/ผานระบบอินเตอรเน็ต/ผานระบบไปรษณีย/ 
Application หรือชองทางอื่น ๆ ที่หนวยงานกําหนดตามความเหมาะสม 
3) คูมือปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนทั่วไป และคูมือปฏิบัติงานการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 
4) แผนผังขั้นตอนการรองเรียนของผูใชบริการของหนวยงานทั้งที่เปนคูมือ และ/หรือเปน Chart 
ที่ติดบริเวณหนวยงาน และภาพถายกรณีเปน Chart ที่ติดบริเวณหนวยงาน 
5) หนังสือรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ ภายใน 15 วัน 
6) ถามีระบบการตอบสนองให Print Screen หรือ Capture หนาจอ หรือ Link แสดงระบบ 
การตอบสนอง 
7) บันทึกขอความรับทราบการกํากับติดตาม และรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน 
ทั้ง 2 ประเภท จํานวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
8) แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 
9) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซตของหนวยงาน หรือท่ีสื่อสารเผยแพรในชองทางอื่น 
ในระบบ MITAS 
Linkภายนอก: http://www.phonabon.go.th   (เมนูหลัก หัวขอ หองปฏิบัติการสุขภาพ) 
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
  
 

(นายสทุธิพันธ  ลิ่มพรรณ) 
 

 (นางณิชมน  รตันคช) 
              เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สาธารณสุขอาํเภอนาบอน 
                        10 มีนาคม  2563         10 มีนาคม  2563             

 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 
 
 

(นายอนันต  รอดสัน้) 
เจาพนักงานสาธารณสุขชาํนาญงาน 

                10 มีนาคม  2563 

 
  



 

Print Screen 

Link : http://www.phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=8&ogan=1 

 

 


