












มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน ้า 
********************** 

หลักการและเหตุผล 

ส ำนักสุขำภิบำลอำหำรและน  ำ ตระหนักถึงนโยบำยของรัฐบำลในครำวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๔๖ ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๑๐ 
เมษำยน ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรบริกำรข้อมูลข่ำวสำร รับฟังข้อเสนอแนะ รับแจ้งเบำะแส และร้องเรียน 
พฤติกรรมผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ที่พฤติกรรมผิดปกติหรือส่อไปในทำงที่ไม่เหมำะสม ภำยใต้ระเบียบกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง อันได้แก ่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐, พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖, ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกำศ/ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) เพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนว่ำมีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล และเจ้ำหน้ำที่ในองค์กรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมอยู่
ในระดับใด ส ำนักสุขำภิบำลอำหำรและน  ำ ได้จัดให้มีระบบกำรจัดกำร เรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ พระรำชกฤษฎีกำ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด และจัดท ำคู่มือกำรจัดกำร
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ก ำหนดโครงสร้ำงและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยก ำหนดให้กลุ่มอ ำนวยกำรเป็น
ศูนย์กลำงในกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเป็นเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมีกำร
ก ำหนดช่องทำงกำรติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ก ำหนดประเภทและกระบวนกำร
จัดกำร เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กระบวนกำรจัดกำรข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะก ำหนดวิธีกำรเก็บรักษำควำมลับ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ระบบกำรจัดกำร กำรติดตำม และประเมินผล กำรจัดท ำสถิติ รวบรวมและเผยแพร่
ข้อมูลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนประสำนข้อมูลกับเจ้ำหน้ำที่ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงำนบริหำรยุทธศำสตร์ที่ดูแลระบบ ICT 

กรณีท่ีต้องจัดท ำหรือด ำเนินกำรในระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์ ขั นตอน กระบวนกำรในกำรตอบสนองข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ทุกข์ของ

หน่วยงำน 

                    ๒. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำ ผู้ก ำกับดูแล ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่บุคลำกรในหน่วยงำนทุกระดับมีส่วนร่วม
ในกำรแก้ไขปัญหำและหรือมีส่วนร่วมในกำรตอบสนองข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงำน 

๓. เป็นช่องทำงให้ประชำชนผู้รับบริกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรรับรู้ ตรวจสอบ แสดงควำมคิดเห็น
หรือเสนอแนะ ตลอดจนกำรแจ้งข้อมูลเบำะแสเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำร
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน 

๔. เพ่ือใช้เป็นคู่มือและเอกสำรอ้ำงอิงในกำรปฏิบัติงำน 

บทนิยามในมาตรการนี  
“เจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร ในส ำนักสุขำภิบำล

อำหำรและน  ำ 

“ทุจริต” หมำยควำมว่ำ กำรแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือ 
ผู้อื่น 



“ประพฤติมิชอบ” หมำยควำมว่ำ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติ หรือละเว้นกำรปฏิบัติกำรอย่ำงใดใน
ต ำแหน่งหน้ำที่ หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่อันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง อย่ำงหนึ่งอย่ำง
ใด ซึ่งมุงหมำยจะควบคุมดูแลกำรรับ กำรเก็บรักษำ หรือกำรใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนรำชกำร ไม่ว่ำกำรปฏิบัติ
หรือละเว้นกำรปฏิบัตินั นเป็นกำรทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตำม และให้หมำยรวมถึงกำรประมำทเลินเล่อในหน้ำที่ดังกล่ำว
ด้วย  

“ข้อร้องเรียน” หมำยควำมว่ำ ข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน และข้อกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อ
ประชำชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั งและไม่มีธรรมำภิบำลตำมที่กฎหมำย 
ระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำรที่เก่ียวข้องได้ก ำหนดไว้ 

“กำรตอบสนอง” หมำยควำมว่ำ กำรตรวจสอบและส่งต่อ เรื่องร้องเรียนเข้ำสู่กระบวกำรสอบหำ
ข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด ำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตำมระเบียบข้อก ำหมำย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบผลหรือ
ควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำรภำยในเวลำ ๑๕ วัน ทั งนี  กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบชื่อและที่อยู่หรือหมำยเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียน ข้อมูลไม่ครบถ้วน กำรตอบสนองสิ นสุดลง  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. ปัญหำเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้รับกำรตอบสนองแก้ไขด้วยควำมรวดเร็ว เป็นธรรม  มี
ประสิทธิภำพ และเป็นกำรตอบสนองต่อสิทธิและเสรีภำพของชนชำวไทยตำมที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
ได้รับรองคุ้มครองสิทธิไว้ 

๒. หน่วยงำนมีกลไกในกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบ แก้ไขปัญหำ อันเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ของ
บุคลำกรในหน่วยงำนอย่ำงมีทิศทำงและเป็นรูป ธรรม อันจะส่งผลดีต่อกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 

ช่องทางการร้องเรียน/ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

๑. แจ้งหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้ถูกกล่ำวหำหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 

๒. ทำงโทรศัพท์/โทรสำรหมำยเลข ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๘๘ และ ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๘๖ หรือโทรศัพท์    
สำยตรงผู้อ ำนวยกำร ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๘๑ หรืองำนกำรเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มอ ำนวยกำร  

๓. กำรร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวำจำ โดยตรงที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

๔. กำรร้องเรียนทำงไปรษณีย์ โดยระบุหน้ำซองถึงผู้อ ำนวยกำรส ำนักสุขำภิบำลอำหำรและน  ำ 
เลขที่ ๘๘/๒๒ ถนนติวำนนท์ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

๕. กำรร้องเรียนผ่ำน Website ; Facebook ส ำนักสุขำภิบำลอำหำรและน  ำ  
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก 

๑) งำนศูนย์รับร้องเรียนและข้อชมเชย ส ำนักงำนเลขำนุกำร กรมอนำมัย โทรศัพท์หมำยเลข       
๐ ๒๕๙๐ ๔๑๙๔ 

๒) คณะกรรมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ประจ ำกระทรวง ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓) ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน มำตรำ ๒๓, ๒๔ และมำตรำ ๓๕ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๔) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี  



หมายเหตุ : ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งจนกว่ำจะเสร็จกระบวนกำรหำกไม่มี
กำรด ำเนินกำรใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงำนอ่ืน 

 
วิธีการยื่นค้าร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๑. แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ของผู้ร้องเรียน 

๒. ใช้ถ้อยค ำหรือข้อควำมท่ีสุภำพ และต้องมี 
    -  วัน เดือน ปี 
    -  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นำมสกุล/สังกัด)  
    -  เรื่องท่ีร้องเรียน เข้ำลักษณะทุจริต ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย 

    -  รำยละเอียดกำรร้องเรียน  

    -  ข้อเท็จจริง หรือ พฤติกำรณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่ำงชัดเจนว่ำได้รับควำมเดือดร้อนหรือ
เสียหำยอย่ำงไร ต้องกำรให้แก้ไข ด ำเนินกำรอย่ำงไร หรือชี ช่องทำงแจ้งเบำะแส เกี่ยวกับ  กำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่
หน่วยงำนได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สำมำรถด ำเนินกำร สืบสวน สอบสวนได้ 

    -  ระบุพยำนเอกสำร พยำนวัตถุและพยำนบุคคล (ถ้ำมี) 
    -  ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุมิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำงข่ำวที่เสียหำย         

ต่อบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงำน 

    -  กำรใช้บริกำรร้องเรียนนั น ต้องสำมำรถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริกำรได้ เพ่ือยืนยันว่ำ  มีตัวตน
จริง ไม่ได้สร้ำงเรื่องเพ่ือกล่ำวหำบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ให้เกิดควำมเสียหำย 

    -  ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สำมำรถหำข้อมูลเพ่ิมเติมได้    ในกำร
ด ำเนินกำรตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริงตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำในข้อ ๒ นั น ให้ยุติเรื่อง และเก็บเป็น
ฐำนข้อมูล 

 

ไม่เข้าลักษณะข้อร้องเรียน ดังนี  
 

๑) ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั นจะระบุรำยละเอียดแห่งพฤติกำรณ์ และ
ปรำกฏพยำนชัดเจนตำมรำยละเอียดที่กล่ำวมำในข้อ ๒ นั น จึงจะรับไว้พิจำรณำเป็นกำรเฉพำะเรื่อง 

๒) ข้อร้องเรียนที่เข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศำลได้มีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งถึง
ที่สุดแล้ว 

๓) ข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
๔) ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยของรัฐบำล 

๕) ข้อร้องเรียนที่หน่วยงำนอ่ืนได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ พิจำรณำวินิจฉัยและได้มีข้อสรุปผลกำร
พิจำรณำเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอย่ำงเช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(ป.ป.ช.), ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ (ป.ป.ท.) , ส ำนักงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น 

๖) เรื่องที่หน่วยงำนได้ด ำเนินกำรในเรื่องวินัย กำรลงโทษ และกำรร้องทุกข์ หรือเรื่องที่ได้รับไว้
พิจำรณำ หรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขำดอย่ำงเป็นธรรมแล้ว และไม่มีพยำนหลักฐำนใหม่ซึ่งเป็นสำระส ำคัญเพ่ิมเติม
นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำว่ำจะรับไว้พิจำรณำหรือไม่เป็น
เรื่องเฉพำะกรณ ี

 



เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
 

๑. ค ำร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มิได้ท ำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์จริง 
จะถือว่ำเป็นบัตรสนเท่ห์ 

๒. ค ำร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ไม่ระบุพยำนหรือหลักฐำนเพียงพอ หรือเป็นเรื่องท่ีมีลักษณะ  เป็นบัตร
สนเท่ห์ หรือกำรชี ช่องแจ้งเบำะแสไม่เพียงพอที่จะสำมำรถด ำเนินกำรสืบสวน  สอบสวนต่อไปได ้

กระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน/แก้ไขปัญหา 

                       หน่วยงำนจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่ำงละเอียดรอบคอบ และแจ้งมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำวให้ผู้ร้องทรำบภำยใน ๑๕ วัน (ตำมขั นตอนกระบวนกำรจัดกำรแนบท้ำย) กรณีมีมูลว่ำกระท ำผิดวินัย        
จะด ำเนินกำรทำงวินัยตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรต่อไป 

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 

๑. กำรพิจำรณำข้อร้องเรียน ให้ก ำหนดชั นควำมลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตำมระเบียบว่ำด้วยกำร
รักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ และกำรส่งเรื่องให้หน่วยงำนพิจำรณำนั น ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอำจจะ
ได้รับควำมเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรในเบื องต้นให้ถือว่ำเป็นควำมลับทำงรำชกำร หำกเป็น
บัตรสนเท่ห์ ให้พิจำรณำเฉพำะรำยที่ระบุหลักฐำนกรณีแวดล้อมปรำกฏชัดแจ้งตลอดจนชี พยำนบุคคลแน่นอนเท่ำนั น 
กำรแจ้งเบำะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หำกไม่ปกปิดชื่อที่อยู่ของผู้ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทรำบและให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้ร้อง ดังนี  “ให้ผู้บังคับบัญชำใช้ดุลพินิจ     สั่งกำรตำมสมควรเพ่ือคุ้มครอง 
ผู้ร้อง ผู้เป็นพยำน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในกำรสืบสวนสอบสวน อย่ำให้ต้องรับภัยหรือควำมไม่เป็นธรรมที่อำจเกิดมำ
จำกกำรร้องเรียนกำรเป็นพยำนหรือกำรให้ข้อมูลนั น” กรณีมีกำรระบุชื่อ   ผู้ถูกกล่ำวหำ จะต้องคุ้มครองทั งฝ่ำยผู้
ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจำกเรื่องยังไม่ได้ผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและอำจเป็นกำรกลั่นแกล้งกล่ำวหำให้
ได้รับควำมเดือดร้อนและเสียหำยได้ และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในค ำร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้
ร้องเรียน หน่วยงำนต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงำน ผู้ถูกร้องทรำบ เนื่องจำกผู้ร้องอำจจะได้รับควำมเดือดร้อน
ตำมเหตุแห่งกำรร้องเรียนนั นๆ                                                                                                                                   

 ๒. เมื่อมีกำรร้องเรียน ผู้ร้องและพยำนจะไม่ถูกด ำเนินกำรใดๆ ที่กระทบต่อหน้ำที่กำรงำนหรือกำร
ด ำรงชีวิต หำกจ ำเป็นต้องมีกำรด ำเนินกำรใดๆ เช่น กำรแยกสถำนที่ท ำงำนเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ร้อง   ผู้เป็นพยำน และ
ผู้ถูกกล่ำวหำพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ร้องและผู้เป็นพยำน 
                 ๓. ข้อร้องขอของผู้เสียหำย ผู้ร้อง หรือพยำน เช่น กำรขอย้ำยสถำนที่ท ำงำนหรือวิธีกำร ในกำรป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหำ ควรได้รับกำรพิจำรณำจำกบุคคลหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบตำมควำมเหมำะสม 
                 ๔. ให้ควำมคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 

มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 

        ๑. ในระหว่ำงกำรพิจำรณำข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำมีควำมผิด ต้องให้ควำมเป็นธรรมและ
ให้ได้รับกำรปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลำกรอ่ืน 

                  ๒. ใหโ้อกำสผู้ถูกกล่ำวหำในกำรชี แจงข้อกล่ำวหำอย่ำงเต็มที่ รวมทั งสิทธิในกำรแสดงเอกสำร/ 
พยำนหลักฐำน 

 
 
 



การติดตามประเมินผล 

ให้เจ้ำหน้ำที่ หรือคณะท ำงำนที่ได้รับกำรแต่งตั งเฉพำะกรณี และหรือกลุ่มอ ำนวยกำร งำนกำร
เจ้ำหน้ำที่ จัดท ำข้อมูลสถิติ กำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมทั งปัญหำอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข  หำกมีข้อ
ร้องเรียนรำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ทรำบ ทุกไตรมำส 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน ้า 
***********************  

  

                                                       วันที่..............เดือน.............................พ.ศ......................  
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน........................................................................................อำยุ......................ปี  
ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้ง.........................................................................อำชีพ
.................................................................... 
อยู่บ้ำนเลขท่ี..............หมู่ที่.............หมู่บ้ำน.....................................ถนน............................. .................................... 
ต ำบล/แขวง............................................อ ำเภอ/เขต................................ ...........จังหวัด......................................... 
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์................................................E-Mail…………………………….……............  
ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-สกุล / 
หน่วยงำน)........................................................................................................... ...................................................  
ข้อกล่ำวหำ/ข้อร้องเรียน (เรื่อง)........................................................................ .....................................................  
รำยละเอียด (พร้อมระบุพยำนหลักฐำน)............................................................................................ ...................  
.................................................................................................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. .........................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
.............................................................................................................................................. ........................................ 
ผู้ที่สำมำรถให้ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ (ชื่อ-สกุล)..................................................................................................................... 
หน่วยงำน...................................................................หมำยเลขโทรศัพท์................................... .................................  
สถำนที่ติดต่อกลับ
................................................................................................................................... ..............................  
................................................................................................... ...................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
   ***    ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ สกุล หมำยเลขโทรศัพท์ E-Mail สถำนที่ติดต่อกลับจะถูกจัดเก็บเป็นควำมลับ   
เว้นแต่ที่จ ำเป็นต้องเปิดเผยตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย               

๒. ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกกล่ำวหำ และผู้เกี่ยวข้องจะได้รับควำมคุ้มครองที่เหมำะสมจำกหน่วยงำน                

 ๓. กำรน ำควำมเท็จมำร้องเรียนต่อเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งท ำให้ผู้อ่ืนได้รับควำมเสียหำยอำจเป็นควำมผิดฐำนแจ้ง
ควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ                  

 ๔. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนต่อส ำนักสุขำภิบำลอำหำรและน  ำ เป็นเรื่องท่ีเกิดขึ นจริง
ทั งหมดและขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่ำวข้ำงต้นทุกประกำร 

 
 
     (ลงชื่อ) ....................................... 
                                                            (.............................................) 

                                                                                  ผู้ร้องเรียน 



               กระบวนการจัดการต่อข้อร้องเรียนของส้านักสุขาภิบาลอาหารและน ้า 

 

 

                                                                                           

                                                                                   3 วัน 

 

 

 

              ไม่ใช่ 

3 วัน 

 

     

                 ใช่ 2 วัน                     15 วัน 

 

 

                                        3 วัน 

 

5 วัน 

  

                       

 

           25 วัน 

 

ข้อร้องเรียน 

กลุ่มอ ำนวยกำร(งำนกำรเจ้ำหน้ำที่)รับเรื่องร้องเรียน 

เร่ืองภำยใน
หน่วยงำน
หรือไม่ 

เสนอ ผอ.ส ำนักสุขำภิบำลอำหำรและน  ำ พิจำรณำ 

แต่งตั งคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง/
มอบหมำยผู้รับผิดชอบ 

ด ำเนินกำรสอบสวนข้อเท็จจริง 

ผลกำรสอบสวน/พิจำรณำ 

แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 

ส่งให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยตรง 

แจ้งผลกำรด ำเนินกำรเบื องต้นให้   
ผู้ร้องเรียนทรำบ 


