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ผูรับบริการ จำเปนจะตองมีขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐาน

เดียวกัน 
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หลักการและเหตุผล 
กระทรวงสาธารณสุข ไดดำเนินการจัดตั้งศูนยบริการประชาชน โดยมีวัตถุประสงคในการ

บริการขอมูลขาวสาร รับฟงขอเสนอแนะ รับแจงเบาะแส และรองเรียน พฤติกรรมเจาหนาที่ ในสังกัดที่มี
พฤติกรรมผิดปกติหรือสอไปในทางที่ไมเหมาะสม ภายใตระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ อันไดแก รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 
ประกาศ/คำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยกำหนดใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือทราบถึงสถานะระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานวามี
การดำเนินงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และเจาหนาที่ในองคกรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยูในระดับใด 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ไดจัดใหมีระบบการจัดการ เรื่องรองเรียน ขอคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะ เพ่ือใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบและหลักเกณฑที่กำหนด และจัดทำ
คูมือการจัดการรองเรียน/รองทุกข กำหนดโครงสรางและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยกำหนดให      
งานนิติการ เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และเปนเจาหนาที่ประจำศูนยรับเรื่อง 
รองเรียน/รองทุกข และมีการกำหนดชองทางการติดตอแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกข ขอคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะ กำหนดประเภทและกระบวนการจัดการ เรื่องรองเรียน/รองทุกข กระบวนการจัดการขอคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะ กำหนดวิธีการเก็บรักษาความลับเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ระบบการจัดการ  
การติดตามและประเมินผล การจัดทำสถิติ รวบรวมและเผยแพรขอมูลการจัดการขอรองเรียน ประสานขอมูล
กับเจาหนาที่ผู รับผิดชอบงานสารสนเทศและการสื่อสาร กรณีที่ตองจัดทำหรือดำเนินการในระบบ
อิเล็กทรอนิกสดวย 

วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหมีหลักเกณฑ ข้ันตอน กระบวนการในการตอบสนองขอรองเรียน/รองทุกข        

ของหนวยงาน 
   ๒. เพ่ือใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผูกำกับดูแล ตลอดจนเจาหนาที่บุคลากรในหนวยงานทุก
ระดับมีสวนรวมในการแกไขปญหาและหรือมีสวนรวมในการตอบสนองขอรองเรียน/รองทุกขของหนวยงาน 

๓. เปนชองทางใหประชาชนผูรับบริการเขามามีสวนรวมในการรับรู ตรวจสอบ แสดงความ
คิดเห็นหรือเสนอแนะ ตลอดจนการแจงขอมูลเบาะแสเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพ่ือเปน
ประโยชนในการปรับปรุงการบริหารงานของหนวยงาน 

๔. เพื่อใชเปนคูมือและเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน 

ประโยชนที่ไดรับ 
๑. ปญหาเรื่องรองเรียน/รองทุกข ไดรับการตอบสนองแกไขดวยความรวดเร็ว เปนธรรม      

มีประสิทธิภาพ และเปนการตอบสนองตอสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ไดรับรองคุมครองสิทธิไว 

๒. หนวยงานมีกลไกในการเฝาระวัง ตรวจสอบ แกไขปญหา อันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
ของบุคลากรในหนวยงานอยางมีทิศทางและเปนรูป ธรรม อันจะสงผลดีตอการปองกันและตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ในสังกัด 
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ชองทางการรองเรียน/ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 
๑. แจงหนวยงานตนสังกัดของผูถูกกลาวหาหรอืผูถูกรองเรียนโดยตรง 
๒. ทางโทรศัพท 0 7549 1192 โทรสารหมายเลข 0 7549 1855 หรือโทรศัพทสาย

ตรงสาธารณสุขอำเภอนาบอน หมายเลขโทรศัพท ๐8 1956 1648 ผูรับผิดชอบงานนิติการ หมายเลข
โทรศพัท ๐๘ 6683 3599  

๓. การรองทุกขดวยตนเองเปนหนังสือหรือรองเรียนดวยวาจา โดยตรงที่สาธารณสุขอำเภอ 
นาบอน หรอืผูรับผิดชอบงานนิติการ 

๔. การรองเรียนทางไปรษณีย โดยระบุหนาซองถึง ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข สำนักงาน
สาธารณ สุขอำเภอนาบอน  เลข ท่ี  4 12/2 ซ .2  ถ.ราษฎรบำรุง ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน   
จังหวัดนครศรธีรรมราช 80220  

๕. การรองเรียนผานตูรบัเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน 
๖. การรองเรยีนผาน Website https://: www.phonabon.go.th 
๗. หนวยรับเรื่องรองทุกขภายนอก 

๑) ศนูยดำรงธรรมอำเภอนาบอน / ศูนยดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒) คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวรองทุกขประจำกระทรวง ตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓) ผูตรวจการแผนดิน มาตรา ๒๓, ๒๔ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
4.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

หมายเหตุ : ผูรองทุกขควรรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจนกวาจะเสร็จ
กระบวนการหากไมมีการดำเนินการใดๆ จึงรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน 

วิธีการย่ืนคำรองเรียน/รองทุกข 
๑. แจงชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล ของผูรองเรียน 
๒. ใชถอยคำหรือขอความที่สุภาพ และตองมี 

๑) วัน เดือน ป 
๒) ผูถูกรองเรียน (ชื่อ-นามสกุล/สังกัด)  
๓) เร่ืองที่รองเรยีน เขาลักษณะทุจริต ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
๔) รายละเอียดการรองเรียน  
๕) ขอเท็จจริง หรือ พฤติการณของเรื่องที่รองเรียนไดอยางชัดเจนวาไดรับความ

เดือดรอนหรือเสียหายอยางไร ตองการใหแกไข ดำเนินการอยางไร หรือชี้ชองทางแจงเบาะแส เก่ียวกับ      
การทุจริตของเจาหนาที่หนวยงานไดชัดแจงเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวนได 

๖) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี) 
๓. ขอรองเรียนตองเปนเรื่องจริงที่มีมูลเหตุมิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวที่เสียหาย       

ตอบุคคลอื่นหรือหนวยงาน 
๔. การใชบริการรองเรียนนั้น ตองสามารถติดตอกลับไปยังผูใชบริการได เพื่อยืนยันวา         

มีตัวตนจริง ไมไดสรางเรื่องเพ่ือกลาวหาบุคคลอ่ืนหรือหนวยงานตางๆ ใหเกิดความเสียหาย 
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๕. ขอรองเรียนที่มีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมได          

ในการดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ขอเท็จจริงตามรายละเอียดที่กลาวมาในขอ ๒ นั้น ใหยุติเรื่อง  
และเก็บเปนฐานขอมูล 

๖. ไมเปนขอรองเรยีนที่เขาลักษณะดังตอไปนี้ 
๑) ขอรองเรียนที่ เปนบัตรสนเทห  เวนแต บัตรสนเทหนั้นจะระบุ รายละเอียด          

แหงพฤติการณ และปรากฏพยานชัดเจนตามรายละเอียดที่กลาวมาในขอ ๒ นั้น จึงจะรับไวพิจารณาเปนการ
เฉพาะเรื่อง 

๒) ขอรองเรียนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเร่ืองที่ศาลไดมีคำพิพากษา
หรือคำสั่งถึงที่สุดแลว 

๓) ขอรองเรยีนที่เก่ียวของกับสถาบันพระมหากษัตริย 
๔) ขอรองเรยีนที่เก่ียวของกับนโยบายของรฐับาล 
๕) ขอรองเรียนที่หนวยงานอ่ืนไดดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัยและไดมี

ขอสรุปผลการพิจารณาเปนที่เรียบรอยไปแลวอยางเชน สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.), สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.), สำนักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เปนตน 

๖ ) เรื่องที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ไดดำเนินการในเรื่อง วิ นัย    
การลงโทษ และการรองทุกข หรือเรื่องที่ไดรับไวพิจารณา หรือไดวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอยางเปนธรรมแลว 
และไมมีพยานหลักฐานใหมซึ่งเปนสาระสำคัญเพ่ิมเติม 

นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไว
พิจารณาหรือไมเปนเรื่องเฉพาะกรณี 

เร่ืองรองทุกข รองเรียนที่อาจไมรับพิจารณา 
๑. คำรองเรียน/รองทุกข ที่มิไดทำเปนหนังสือ หรือไมระบุชื่อและที่อยูของผูรองเรียน/     

รองทุกขจริง จะถือวาเปนบัตรสนเทห 
๒. คำรองเรียน/รองทุกข ท่ีไมระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเปนเรื่องท่ีมีลักษณะ  

เปนบัตรสนเทห หรอืการชี้ชองแจงเบาะแสไมเพียงพอท่ีจะสามารถดำเนินการสืบสวน  สอบสวนตอไปได 

กระบวนการตอบสนองขอรองเรียน/แกไขปญหา 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน จะตรวจสอบขอเท็จจริงอยางละเอียดรอบคอบ และแจง
มาตรการในการแกไขปญหาดังกลาวใหผูรองทราบภายใน ๗ วัน กรณีมีมูลวากระทำผิดวินัยจะดำเนินการทาง
วินยั  

กรณีเปนการกระทำความผิดท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีของหนวยงานอ่ืน ใหสงเรื่องใหหนวยงาน  
ที่มีอำนาจดำเนินการตอไป 
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มาตรการคุมครองผูรองและผูเปนพยาน 
๑. การพิจารณาขอรองเรียน ใหกำหนดชั้นความลับและคุมครองผูเก่ียวของตามระเบียบ    

วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการสงเรื่องใหหนวยงานพิจารณานั้น ผูใหขอมูล
และผูรองอาจจะไดรับความเดือดรอน เชน ขอรองเรียนกลาวโทษขาราชการในเบ้ืองตนใหถือวาเปนความลับ
ทางราชการ หากเปนบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจน
ชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น  

    การแจงเบาะแสผูมีอิทธิพลตองปกปดชื่อและท่ีอยูผูรอง หากไมปกปดชื่อที่อยูของผูรอง
จะตองแจงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบและใหความคุมครองแกผูรอง ดังนี้ “ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจ     
สั่งการตามสมควรเพ่ือคุมครองผูรอง ผูเปนพยาน และบุคคลท่ีใหขอมูล ในการสืบสวนสอบสวน อยาใหตองรับภัย
หรือความไมเปนธรรมท่ีอาจเกิดมาจากการรองเรียน การเปนพยานหรือการใหขอมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อ   
ผูถูกกลาวหา จะตองคุมครองทั้งฝายผูรองและผูถูกรองเนื่องจากเรื่องยังไมไดผานกระบวนการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและอาจเปนการกลั่นแกลงกลาวหาใหไดรับความเดือดรอนและเสียหายได และกรณีผูรองเรียนระบุ
ในคำรองขอใหปกปดหรือไมประสงคใหเปดเผยชื่อผูรองเรียน หนวยงานตองไมเปดเผยชื่อผูรองใหหนวยงาน   
ผูถูกรองทราบ เนื่องจากผูรองอาจจะไดรับความเดือดรอนตามเหตุแหงการรองเรียนนั้นๆ 

๒. เมื่อมีการรองเรียน ผูรองและพยานจะไมถูกดำเนินการใดๆ ที่กระทบตอหนาที่การงาน
หรือการดำรงชีวิต หากจำเปนตองมีการดำเนินการใดๆ เชน การแยกสถานที่ทำงานเพ่ือปองกันมิใหผูรอง      
ผูเปนพยาน และผูถูกกลาวหาพบปะกัน เปนตน ตองไดรบัความยินยอมจากผูรองและผูเปนพยาน 

๓. ขอรองขอของผูเสียหาย ผูรอง หรือพยาน เชน การขอยายสถานท่ีทำงานหรือวิธีการ     
ในการปองกันหรือแกไขปญหา ควรไดรบัการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามความเหมาะสม 

๔. ใหความคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง 

มาตรการคุมครองผูถูกกลาวหา 
๑. ในระหวางการพิจารณาขอรองเรียนยังไมถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด ตองใหความเปนธรรม

และใหไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากรอื่น 
๒. ใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แจงขอกลาวหาอยางเต็มท่ี รวมท้ังสิทธิในการแสดง

เอกสาร/พยานหลักฐาน 

การติดตามประเมินผล 
ใหหนวยงานในสังกัด และหรืองานบริหารงานบุคคล งานนิติการ จัดทำขอมูลสถิติ การรับ

เรื่องรองเรียน/รองทุกข พรอมทั้งปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขแลวรายงานใหสาธารณสุขอำเภอนาบอน 
ทราบ ทุกไตรมาส 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



แบบฟอรมการแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
                                                       วันท่ี..............เดือน.............................พ.ศ......................  

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน........................................................................................อายุ......................ป 
ชื่อ-สกุล ผูรองเรยีน/ผูแจง.........................................................................อาชีพ..................................................  
อยูบานเลขที่..............หมูที่.............หมูบาน.....................................ถนน.............................................................. 
ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด...................................... 
รหัสไปรษณีย..............................โทรศพัท................................................E-Mail…………………………….…………….  
ผูถูกรองเรียน (ชื่อ-สกุล / องคกร)........................................................................................................................  
ขอกลาวหา/ขอรองเรียน (เรื่อง)............................................................................................................................  
รายละเอียด (พรอมระบุพยานหลักฐาน)...............................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ผูที่สามารถใหขอมูลเพ่ิมเติมได (ชื่อ-สกุล)..........................................................................................................… 
หนวยงาน...................................................................หมายเลขโทรศพัท..............................................................  
สถานท่ีติดตอกลับ.................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

   ***   ๑. ขอมูลเก่ียวกับชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท E-Mail สถานที่ติดตอกลับจะถูกจัดเก็บเปนความลับ  
เวนแตท่ีจำเปนตองเปดเผยตามขอกำหนดของกฎหมาย  
        ๒. ผูรองเรียน ผูถูกกลาวหา และผูเก่ียวของจะไดรับความคุมครองที่เหมาะสมจากสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอนาบอน 
     ๓. การนำความเท็จมารองเรียนตอเจาหนาที่ ซึ่งทำใหผูอื่นไดรับความเสียหาย เปนความผิดฐาน
แจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
         ๔. ขาพเจาขอรับรองวาขอเท ็จจริงที ่ได ยื ่นรองเรียนตอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน  
เปนเรื่องที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมดและขอรับผิดชอบตอขอเท็จจริงดังกลาวขางตนทุกประการ 
 

 

    ลงชื่อ.......................................... 

    (....................................................) 

  



 


