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กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 



 
ค าน า 

 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน             
เรื่องกำรจัดกำรข้อร้องเรียน และกำรทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้รวบรวมแนวทำงกำรด ำเนินงำนข้อร้องเรียนและ
กำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน ทั้งนี้เพ่ือให้กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน และกำรทุจริตประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์ส ำหรับ
หน่วยงำน และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่จะน ำไปเป็นมำตรฐำนอย่ำงมีคุณภำพ 

 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม ก ำหนดมำตรกำรปลูกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และสร้ำง
เครือข่ำยในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นประชำชนได้รับบริกำรที่ดี มีควำมพึงพอใจเชื่อมั่น และ
ศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรของหน่วยงำน นอกจำกนี้ ยังมีหน้ำที่ส ำคัญในกำรรับแจ้งเบำะแสและเรื่องร้องเรียน 
ประสำน ติดตำม หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ในส่วนกำร
ปฏิบัติงำน ด ำเนินกำรตำมกระบวนงำนจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับ พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 38 ก ำหนดว่ำ “เมื่อส่วนรำชกำรใดได้รับกำร
ติดต่อสอบถำมเป็นหนังสือจำกประชำชน หรือส่วนรำชกำรด้วยกันเกี่ยวกับงำนที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส่วน
รำชกำรนั้น ให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้นที่จะต้องตอบค ำถำมหรือแจ้งกำรด ำเนินกำรให้ทรำบภำยใน 15 วัน 
หรือภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดบนพ้ืนฐำนของ หลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ซึ่งอ ำนำจหน้ำที่
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ส่วน
รำชกำร เพ่ือให้แนวทำงกำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมำตรฐำน และมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลสำมำรถแก้ไขปัญหำของประชำชน สร้ำงภำพลักษณ์และควำมเชื่อมั่น ตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนเป็นส ำคัญภำยใต้กำรอภิบำลระบบกำรรับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือกำรป้องกัน ส่งเสริม     
กำรรักษำและกำรฟื้นฟู บนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ของระบบอย่ำงสูงสุดและยั่งยืน 
 
 2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบสำมำรถน ำแนวทำงไปเป็นกรอบแนวทำง       
กำรด ำเนินงำนให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำร
ทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

2) เพ่ือให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบใช้
เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมข้ันตอน ที่สอดคล้องกับข้อก ำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ 

3) เพ่ือเป็นหลักฐำนแสดงขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้เข้ำมำปฏิบัติงำนใหม่ 
พัฒนำให้กำรท ำงำนเป็นมืออำชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอก หรือผู้ให้บริกำรให้สำมำรถเข้ำใจ
และใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำน 

4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชำชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ตำมหลักธรรมำภิบำล 
5) เพ่ือจัดให้มีระบบกำรตอบสนองข้อร้องเรียนตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร

กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
 
 
 
 
 



3. ขอบเขต 
 คู่มือกำรจัดกำรข้อร้องเรียนคลอบคลุมขั้นตอนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
ดอนตูม ตั้งแต่ขั้นตอนกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่จัดกำรข้องร้องเรียนของหน่วยงำน กำรรับมือและตรวจสอบ              
ข้อร้องเรียนจำกช่องทำงต่ำงๆ กำรประสำนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง 
แก้ไข ปรับปรุง หรือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ กำรแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนทรำบ กำรรำยงำนผลกำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียนของกลุ่มงำน (รำยไตรมำส) กำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียน รวมทั้งกำรก ำหนดมำตรกำร 
หรือแนวทำงป้องกันแก้ไขปัญหำข้องร้องเรียนต่อสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม ทรำบปีละ 2 ครั้ง 
4. ค านิยาม 

การจัดการข้อร้องเรียน หมำยถึง กำรตรวจสอบข้อเท็จจริง ด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุงข้อร้องเรียน กำร
แจ้งกลับผู้ร้องเรียน 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หมำยถึง ข้อร้องเรียนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โครงกำรต่ำงๆ ที่ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง แต่ไม่รวมกรณีมีข้อทักท้วงหรือร้องเรียนในขั้นตอนของกำรพิจำรณำ
คุณลักษณะเฉพำะพัสดุ 
 ข้อร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการ หรือการทุจริต หมำยถึง ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรให้บริกำร
และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ทั้งในเรื่องของควำมบกพร่อง ควำมล่ำช้ำ ควำมไม่เป็นธรรม ควำมไม่โปร่งใส 
กำรทุจริต หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน 
 ข้อร้องเรียนทั่วไป หมำยถึง ข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบต่อสุขภำพของปะชำชน เช่น ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม  
ปัญหำด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 
 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง ผู้รับบริกำร ประชำชนทั่วไป บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขใน
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล บุคลำกรในองค์กรภำครัฐและภำคเอกชน 
 ผู้แจ้งข้อร้องเรียน หมำยถึง ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงำนต่ำงๆ ที่แจ้งข้อร้องเรียน
มำยังส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูมผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
 เจ้าหน้าที่รับข้อร้องเรียน หมำยถึง ผู้ที่ได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้ำหน้ำที่รับข้อร้องเรียนของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอดอนตูม 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง ทุกกลุ่มงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม 
 ช่องทางการติดต่อ หมำยถึง กำรติดต่อสื่อสำรแจ้งข้อร้องเรียนผ่ำนทำง  
  1) กำรติดต่อด้วยตนเอง ที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม 
  2) โทรศัพท์ 0 3490 0605 
  3) โทรสำร 0 3490 0606 
  4) หนังสือ ส่งมาที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม เลขที่ 154 หมู่ 7 ต าบลสามง่าม อ าเภอ
ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 
  5) ตู้รับควำมคิดเห็น บริเวณชั้น 1 อำคำรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม  
  6) ทำง e-mail: Domtoom506@hotmail.com 
 
 



5. ข้ันตอนการจัดการข้อร้องเรียน 
 ขั้นตอนที่ 1 : กำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่จัดกำรข้อร้องเรียน 

1) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดการข้อร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม และก าหนด
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการข้อร้องเรียน 

2) ก ำหนดช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนของหน่วยงำน และแจ้งให้บุคคลภำยในหน่วยงำนทรำบ  
พร้อมประกำศผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 ขั้นตอนที่ 2 : กำรรับข้อร้องเรียน 
  เจ้ำหน้ำที่จัดกำรข้อร้องเรียนของหน่วยงำน ด ำเนินกำรรับเรื่อง ตรวจสอบ ติดตำมข้อร้องเรียนที่
แจ้งมำยังหน่วยงำนจำกช่องทำงต่ำงๆ โดยมีข้อปฏิบัติตำมที่ก ำหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาด าเนินการรับ 
ข้อร้องเรียนเพื่อประสาน 

ติดต่อด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีผู้มำติดต่อ ภำยใน 1 วัน 
โทรศัพท์ ทุกครั้งที่มีผู้ติดต่อโทรศัพท์เข้ำมำ ภำยใน 1 วัน 
หนังสือ หรือโทรสำร ทุกครั้งที่มีหนังสือหรือโทรสำร เข้ำมำ ภำยใน 1 วัน นับจำกวันที่งำนสำร

บรรณของหน่วยงำนลงเลขรับ
หนังสือ หรือโทรสำรแล้วจัดส่ง
หนังสือให้กลุ่มงำน 

Internet  ทุกวันท ำกำร ภำยใน 1 วัน 
ตู้รับควำมคิดเห็น ทุกวันจันทร์ของสัปดำห์ หำกวันจันทร์

เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเปิดในวัน
แรกของวันท ำกำร 

ภำยใน 7 วัน เมื่อเปิดตู้รับควำม
คิดเห็นแล้วจะประสำนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องภำยใน 1 วัน 

 
 ขั้นตอนที่ 3 กำรบันทึกข้อร้องเรียน 
  กำรบันทึกข้อมูล ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้องบันทึกรำยละเอียดของ
เรื่องที่ร้องเรียน และควำมต้องกำรของผู้ร้องเรียนที่ต้องกำรให้หน่วยงำนด ำเนินกำร และให้สอบถำม ชื่อ-สกุล 
หมำยเลขโทรศัพท์ ที่สำมำรถติดต่อได้ (หำกผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ข้อมูล) เพ่ือเป็นหลักฐำนยืนยันรวมทั้งเป็น
ประโยชน์ในกำรแจ้งข้อมูลกำรด ำเนินงำนแก้ไข ปรับปรุงแก่ผู้ร้องเรียน และเพ่ือป้องกันกำรกลั่นแกล้ง 
 ขั้นตอนที่ 4 กำรจัดกำรและตอบสนองข้อร้องเรื่อง 
  หลังจำกผู้รับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มงำนต่ำงๆ รับข้อร้องเรียนไว้แล้วให้เสนอเรื่องต่อสำธำรณสุข
อ ำเภอดอนตูม ทรำบเพ่ือพิจำรณำสั่งกำร หลังจำกนั้นด ำเนินกำรดังนี้ 

1) ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง แก้ไข ปรับปรุง  
2) ท ำหนังสือตอบกลับผู้ร้องเรียน ภำยใน 15 วัน หลังจำกเรื่องร้องเรียน หรือ หำกเห็นว่ำเรื่อง 



ดังกล่ำวไม่สำมำรถตรวจสอบและแจ้งผลได้ทันภำยใน 15 วัน ให้ท ำหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนในเบื้องต้นว่ำหน่วยงำน
ได้รับเรื่องไว้เพ่ือด ำเนินกำรแล้ว และจะเสนอเรื่องดังกล่ำวให้สำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูมพิจำรณำสั่งกำรต่อไป เมื่อ
ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจะแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียน ทรำบในภำยหลังอีกครั้ง  
 
6. การติดตามประเมินผลและการรายงานการจัดการข้อร้องเรียน 
  1)  กลุ่มงำนรวบรวมข้อร้องเรียนและผลกำรด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุงข้อร้องเรียนทั้งหมด แล้ว
จัดท ำรำยงำนตำมแบบฟอร์มรำยงำนสรุปผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของหน่วยงำน โดยแยกประเภทข้อร้องเรียน 
ดังนี้ 
  ประเภทที่ 1 ข้อร้องเรียนกำรปฏิบัติงำน กำรทุจริต หรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ภำยใน
หน่วยงำน 
  ประเภทที่ 2 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน 
  ประเภทที่ 3 ข้อร้องเรียนอื่นๆ เช่น ข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบต่อภำวะสุขภำพอนำมัยของ
ประชำชน ข้อร้องเรียนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น  
  ก ำหนดมำตรกำรป้องกัน แก้ไข เสนอต่อสำธำรณสุขอ ำเภอ 
 
7. ระเบียบข้อบังคับ 
 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) "ทุจริตต่อหน้ำที่" หมำยควำมว่ำปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใด
ในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในพฤติกำรณ์ที่อำจท ำให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ำมีต ำแหน่งหรือ
หน้ำที่ทั้งที่ตนมิได้มีต ำแหน่งหรือหน้ำที่นั้นหรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ทั้งนี้  เพื่อแสวงหำประโยชน์ที่มิควร
ได้โดยชอบส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น 
 ในส่วนของกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริตก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ.2551 มำตรำ 85 (2) บัญญัติว่ำกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต เป็นกำรกระท ำผิด
วินัยอย่ำงร้ำยแรง มีโทษปลดออกหรือไล่ออก กำรทุจริตตำมพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรพลเรือนนั้นมีหลักหรือ
องค์ประกอบที่พึงพิจำรณำ 4 ประกำรคือ 
 1.  มีหน้ำที่รำชกำรที่ต้องปฏิบัติรำชกำรผู้มีหน้ำที่จะปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในสถำนที่รำชกำรหรือนอกสถำนที่
รำชกำรก็ได้ในกรณีท่ีไม่มีกฎหมำยบังคับไว้โดยเฉพำะว่ำต้องปฏิบัติในสถำนที่รำชกำรและกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
นั้นไม่จ ำเป็นจะต้องปฏิบัติในวันและเวลำท ำงำนตำมปกติ อำจปฏิบัติในวันหยุดรำชกำรหรือนอกเวลำรำชกำรก็ได้
กำรพิจำรณำว่ำมีหน้ำที่รำชกำรหรือไม่มีแนวพิจำรณำดังนี้ 
    1.1 พิจำรณำจำกกฎหมำยหรือระเบียบที่ก ำหนดหน้ำที่ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรโดยระบุว่ำผู้ด ำร ง
ต ำแหน่งใดเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในเรื่องใด 
    1.2 พิจำรณำจำกมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งที่ก.พ.จัดท ำ 
    1.3 พิจำรณำจำกค ำสั่งหรือกำรมอบหมำยของผู้บังคับบัญชำ 
    1.4 พิจำรณำจำกพฤตินัยที่สมัครใจเข้ำผูกพันตนเอง ยอมรับเป็นหน้ำที่รำชกำรที่ตนต้องรับผิดชอบ เช่น 
ก.พ. ได้พิจำรณำเรื่องประจ ำแผนกธุรกำรของโรงพยำบำลซึ่งไม่มีหน้ ำที่รับส่งเงินแต่ได้รับฝำกเงินจำกพยำบำล



อนำมัยผู้มีหน้ำที่รับส่งเงิน และกำรรับฝำกเงินนั้นมิใช่รับฝำกเงินฐำนะส่วนตัวแต่มีลักษณะเป็นกำรรับฝำกเป็นทำง
รำชกำรเพ่ือน ำไปส่งลงบัญชีโดยได้เซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินว่ำ"ได้รับเงินไปแล้ว"  เช่นนี้ ก.พ.วินิจฉัยว่ำประจ ำ
แผนกผู้นั้นมีหน้ำที่รำชกำรที่ต้องน ำเงินส่งลงบัญชีเมื่อไม่น ำเงินส่งลงบัญชีและน ำเงินไปใช้ส่วนตัวถือเป็นกำรทุจริต
ต่อหน้ำที่รำชกำร 
         2. ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ 
 "ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร" หมำยควำมว่ำได้มีกำรกระท ำลงไปแล้ว 
 "ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร" หมำยควำมว่ำ มีหน้ำที่รำชกำรที่ต้องปฏิบัติแต่ผู้นั้นไม่ปฏิบัติหรืองดเว้น
ไม่กระท ำกำรตำมหน้ำที่ กำรที่ไม่ปฏิบัติหรืองดเว้นไม่กระท ำกำรตำมหน้ำที่นั้นจะเป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่
รำชกำรก็ต่อเมื่อได้กระท ำโดยเป็นกำรจงใจที่จะไม่ปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่โดยปรำศจำกอ ำนำจหน้ำที่จะอ้ำงได้ตำม
กฎหมำยกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับแต่ถ้ำเป็นเรื่องปล่อยปละละเว้นก็ยังถือไม่ได้ว่ำเป็นกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรที่จะเป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรส่วนจะเป็นควำมผิดฐำนใดต้องพิจำรณำข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป 
 "มิชอบ" หมำยควำมว่ำไม่เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบของทำงรำชกำร ค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำมติของ
คณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของรำชกำรหรือท ำนองคลองธรรม 
         3.  เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ 
 "ผู้อื่น" หมำยถึงใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จำกกำรที่รำชกำรผู้นั้นปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ 
 "ประโยชน์"  หมำยถึง  สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ  ซึ่งอำจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่ำงอ่ืนที่มิใช่
ทรัพย์สิน  เช่น  กำรได้รับบริกำร  เป็นต้น 
 "มิควรได้" หมำยถึงไม่มีสิทธ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่นั้น 
         4.  โดยมีเจตนำทุจริตกำรพิจำรณำว่ำกำรกระท ำใดเป็นกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรหรือไม่นั้นจะต้อง
พิจำรณำลงไปถึงเจตนำของผู้กระท ำด้วยว่ำมีเจตนำทุจริตหรือมีจิตอันชั่วร้ำยคิดเป็นโจรในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมุ่งท่ีจะให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ซึ่งหำกกำรสอบสวน
พิจำรณำได้ว่ำข้ำรำชกำรผู้อ่ืนใดกระท ำผิดวินัยฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 
ธันวำคม 2536ว่ำกำรลงโทษผู้กระท ำผิดวินัยฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรซึ่งควรลงโทษเป็นไล่ออกจำกรำชกำรกำร
น ำเงินที่ทุจริตไปแล้วมำคืนหรือมีเหตุอันควรปรำณีอ่ืนใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษตำมนัยหนังสือส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีที่ นร.0205/ว.234 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2536รวมทั้งอำจจะถูกยึดทรัพย์และด ำเนินคดีอำญำ 
เนื่องจำกเป็นควำมผิดมูลฐำน ตำมมำตรำ 3(5) แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 และควำมผิดอำญำฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดควำมเสียหำย
แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริตตำมมำตรำ  157  แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ ซึ่งต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 หำกข้ำรำชกำรผู้ใดกระท ำผิดวินัยฐำนทุจริตก็จะต้องถูกลงโทษไล่ออกสถำนเดียว รวมทั้งอำจจ ำคุกและยึด
ทรัพย์ ดังนั้น ข้ำรำชกำรทุกคนควรพึงละเว้นกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรโดยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชำติเป็น
ส ำคัญ ให้สมกับกำรเป็นข้ำรำชกำรในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
 
 
 



 
8. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 1) แบบบันทึกกำรรับร้องเรียน 
 2) แบบรำยงำนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน ส ำหรับกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม ใช้ในกำรรำยงำนสรุปข้อร้องเรียนในควำมรับผิดชอบไตรมำสละ 1 ครั้ง 
 



กระบวนการจัดการจัดการข้อร้องเรียน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 

 
 
 
แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

1. ติดต่อด้วยตนเองที่
ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอดอนตูม 

2. โทรศัพท์หมำยเลข               
0 349 00605 

     3. หนังสือส่งมำที่ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม        
154 หมู่ 7 ต.สำมง่ำม อ.ดอนตูม   
จ.นครปฐม 73130 

โทรสำรหมำยเลข 034900606 

     4. ตู้รับเรื่องร้องเรียนบริเวณ  
ชั้น 1 อำคำรส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอดอนตูม 

     5. ทำง e-mail 
Dontoom506@hotmail.com 

 
 

 
1. รับเรื่องร้องเรียนแล้วเสนอ

สำธำรณสุขอ ำเภอพิจำรณำ  
สั่งกำร ภำยใน 1 วัน หลังรับ
เรื่อง แล้วตรวจสอบข้อเท็จจริง
และด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ 

2. แจ้งกลับผู้ร้องภำยใน 15 วัน 
หลังได้รับเรื่อง 

3. สรุปและรำยงำนข้อร้องเรียน
ให้สำธำรณสุขทรำบ          
ไตรมำสละ 1 ครั้ง 

 
 

 
1. สรุปและวิเครำะห์ข้อร้องเรียน

ของหน่วยงำน โดยแยกประเภท
ข้อร้องเรียนตำมหลักเกณฑ์ของ 
“กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ ITA” 

2. วิเครำะห์ถึงปัญหำอุปสรรคและ
ก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไข 

3. รำยงำนผลด ำเนินกำรเสนอต่อ
สำธำรณสุขอ ำเภอ และขอ
อนุมัติเผยแพร่ข้อมูล 

4. น ำผลสรุปข้อร้องเรียนของ
หน่วยงำนและแจ้งทุกกลุ่มงำน
ทรำบ 

 
 

 
พิจำรณำสั่งกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ 

ช่องทางรับข้อร้องเรียน กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงาน สาธารณสุขอ าเภอ 



แบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  
วันที่............เดือน..............................พ.ศ. .................. 

เรื่อง ............................................................................................................................. .............................................. 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม 

ข้ำพเจ้ำ ...........................................................................................................อำยุ......................ปี  
อยู่บ้ำนเลขท่ี.............หมู่ที่............ต ำบล..................................อ ำเภอ ..........................จังหวัด..................................
โทรศัพท์..............................อำชีพ ................................................ เลขที่บัตรประชำชน.......................... .............
ออกโดย....................................................วันออกบัตร....................................วันหมดอำย.ุ....................................... 

มีควำมประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เพ่ือให้ส ำนักงำนสำธำรณสุข 
อ ำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม พิจำรณำด ำเนินกำรตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำในเรื่อง 
......................................................................................................................................................................... ........... 
.................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. ...... 

 

ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำค ำขอร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ตำมข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร โดยข้ำพเจ้ำขอส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ำมี) 
ได้แก่ 

1) .........................................................................จ ำนวน..................................ชุด 
2) .........................................................................จ ำนวน..................................ชุด 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นค ำร้อง   ชื่อ.................................................เจ้ำหน้ำที่ 
                 (...................................................)       (...................................................) 

 
เรียน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม   
............................................................................             ............................................................................ 
............................................................................    ............................................................................ 
ลงช่ือ...................................................................    ลงช่ือ.................................................................. 
      (..................................................................)          (..................................................................) 
 



Flow chart แสดงขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน 

 
 
 



แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนและการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่เว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 

ชื่อหน่วยงาน  : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 
วัน/เดือน/ปี   :  28  พฤศจิกำยน  2565 
หัวข้อ          :  คู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนและกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
รายละเอียดข้อมูล 
                  คู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนและกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
Link ภายนอก : http://www.dontoomhealth.com 
หมายเหตุ       
:............................................................................................................................. ....................................... 
................................................................................................................................ ....................................... 
........................................................................................... ........................................................................... 
 

           ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
       

                     ภวรัญ   แก้วสุจริต                                                สำยันต์  มั่นใจจริง 

         (นำงสำวภวรัญ  แก้วสุจริต)                                        (นำยสำยันต์  มั่นใจจริง) 
 ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร                   ต ำแหน่ง  สำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม 
         วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2565                                      วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2565                                

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

                                                       ภวรัญ  แก้วสุจริต 
                                                 (นำงสำวภวรัญ  แก้วสุจริต)         
                                      ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร   
                                                  วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2565                                                                                              

 


