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คำนำ 

 
คู่มือการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

รัฐ เทศบาลตำบลที่วัง ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลที่วัง ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอด
การทุ จ ริ ต แล ะป ระพฤติ มิ ช อบ ”  โดยน ำห ลั ก ธรรมาภิ บ าลสำห รั บ องค์ ก รป กครองส่ วน ท้ อ งถิ่ น 
มาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

เพ่ือให้การดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบรรลุผลสัมฤทธิ์  
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและประชาชน และอำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำ
คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
รัฐของเทศบาลตำบลที่วัง โดยได้รวบรวมแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง เกิดความสุจริตโปร่งใส บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งผล
ให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการทำงานของเทศบาลตำบลที่วังมากยิ่งขึ้น  
 
          สำนักปลัดเทศบาล 
                   เทศบาลตำบลที่วัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เร่ือง            หน้า  
 

หลักการและเหตุผล            ๑    

วัตถุประสงค์              ๑  

ขอบเขต             2  

บทบาทหน้าที่             ๒  

คำจำกัดความ            2  

ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส          3  

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ    3  

ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส     4 

การประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน      4 

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน    4  

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส      ๕  

ภาคผนวก  

แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



คู่มือการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส  
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ เทศบาลตำบลท่ีวัง  

๑. หลักการและเหตุผล  
 เทศบาลตำบลที่วัง มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทางวางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 
2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอรัปชั่น และรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจริต จากช่องทางการร้องเรียน โดยปฏิบัติตามคู่มือ
คู่มือการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ  
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๑ กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคําร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็น 
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร 
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดําเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้ง
ให้บุคคลนั้นทราบผลการดําเนินการด้วย ทั้งนี้อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ
ด้วยก็ได้  
 หน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่รัฐ จึงเป็นเรื่องที่เทศบาลตำบลที่วังโดยศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเทศบาลตำบลที่วัง จำเป็นต้อง
ดำเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ภายใต้  
การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟ้ืนฟูบนพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 

๒. วัตถุประสงค ์ 

๑) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทาง การดำเนินงาน
ให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๒) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทาง  
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับ  
การจัดการเรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียน อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

๓) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ร่วมปฏิบัติงาน พัฒนา
ให้การทำงานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ ให้บริการให้สามารถเข้าใจและ 
ใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ ในการปฏิบัติงาน  

๔) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 

5) เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียของเทศบาลตำบลที่วังทราบถึงกระบวนการขั้นตอน
ของการปฏิบัติงาน 
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2. ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
รัฐ เทศบาลตำบลที่วัง ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน การทุจริต/แจ้ง
เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ของเทศบาลตำบลที่วัง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม 
ส่งเสริมการป้องกันการทุจริต เกิดความสุจริตโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลที่วัง 

๓. บทบาทหน้าที่  

มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร ดำเนินงานโดยศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
เทศบาลตำบลที่วัง  

๑) เสนอแนวทางแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน
ราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาล  
ที่เก่ียวข้อง  

๒) ประสาน เร่งรัด และกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ  

๓) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  

๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น  
๕) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการคุ้มครอง

จริยธรรม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย   

4. คำจำกัดความ  

 เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หมายถึงความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ 
สังกัดเทศบาลตำบลที่วัง เช่น การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต  หรือพบความผิดปกติ 
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลที่วัง 
 ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบด้านการทุจริตคอรัปชั่น เช่น มีสิทธิเสนอ
คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อเทศบาลตำบลที่วัง หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  
 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  
 หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนยร์ับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเทศบาลตำบลที่วัง 
 การดำเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไขหรือ
ได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน  

/5. ช่องทาง… 
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5. ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
1) สายตรงนายกเทศบาลตำบลที่วัง 075355629 ตอ่ 101 
๒) ร้องเรียนด้วยตนเอง ทีศู่นยร์ับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเทศบาลตำบลที่วัง 
3) ทางไปรษณีย์ (เทศบาลตำบลที่วัง 101 หมู่ 2 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

80110)  
 4) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ของศูนยร์ับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเทศบาลตำบลที่วัง หมายเลขโทรศัพท ์ 
075-355629 ต่อ 110 
 5) ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์เทศบาลตำบลที่วัง 
 6) เว็บไซตเ์ทศบาลตำบลที่วัง www.tiwang.go.th กรอกข้อมูลในเมนูช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 7) Facebook : ทต.ที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 6.๑ ใช้ถ้อยคำหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย  
  1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส หมายเลขโทรศัพทต์ิดต่อกลับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
  3) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริง ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้  
  ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
 6.๒ ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหาย
ต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 6.๓ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 
ของเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลที่วัง 
 6.๔ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ใน
การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูลและเก็บเป็นฐานข้อมูล  
 6.๕ ไมเ่ป็นคำร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้  
  ๑) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐานแวดล้อม
ชัดเจนและเพียงพอที่จะทำการสืบสวน สอบสวนต่อไปได ้ 
  ๒) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว  หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำ
พิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว  
  ๓) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คำร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ดำเนินการหรือ
ดำเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี ้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา  
  ๔) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งแห่งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน  
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็น
เรื่องเฉพาะกรณ ี 
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7. ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

     7.1 เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ/แจ้งเบาะแส 
จากช่องทางการร้องเรียน 7 ช่องทาง  
        7.๒) เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียนด้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ   
     7.3 เมื่อเทศบาลตำบลที่วังได้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน จะดำเนินการลงทะเบียนรับเรื่องตามแบบที่กำหนด
แล้วเสนอเรื่องให้นายกเทศมนตรีตำบลที่วังพิจารณา 
     7.4 นายกเทศมนตรีตำบลที่วังวินิจฉัยว่าเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ได้รับ 
หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีพฤติกรรมอันควรต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือให้เป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่หรือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ให้พิจารณามอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการตอบข้อซักถาม ตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน หรือส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างกระจ่างชัด และเกิดความเป็นธรรม 
      7.5 เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ทราบการดำเนินการในเบื้องต้น
ภายใน ๑๕ วันทำการ  
      7.6 เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
      7.๗ เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณเพ่ือการประมวลผลและสรุป
วิเคราะห์เสนอผู้บริหาร  
      7.๘ เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน จัดเก็บเรื่อง 

8. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน  
       8.๑ หากเรื่องร้องเรียนอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกองหรือสำนักใด  ให้หน่วยงานนั้นรายงานผลผลให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบ และสำเนาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน จำนวน ๑ ชุด เพ่ือแจ้งผลให้ผู้ร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ทราบภายใน 15 วันทำการ 
       8.๒ หากเรื่องร้องเรียนนั้นผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
ดำเนินการโดยตรงให้เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ฯ รายงานผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน  

9. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน  
 รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้นายกเทศมนตรีตำบล 
ที่วังทราบหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  เพ่ือนำมาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้
เป็นนำทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป  
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10. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่รัฐ เทศบาลตำบลที่วัง 
 
 
         
 

 
 
 
 
 
 
   
   ยุติเรื่อง       ไม่ยุติเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
เทศบาลตำบลที่วัง 

1. สายตรงนายกเทศบาลตำบลที่วัง 

2. ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
เทศบาลตำบลที่วัง 

6. เว็บไซตเ์ทศบาลตำบลที่วัง 

3. ทางไปรษณีย ์ที่ทำการเทศบาลตำบลที่วัง 

4. โทรศัพท์ของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนเทศบาลตำบลที่วัง 

5. ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาล
ตำบลที่วัง 

 ผ่านช่องทาง 

7. Facebook : ทต.ที่วัง 

ลงทะเบียนรับเรื่อง/เสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 

       แจ้งผู้ร้องเรียน 

      แจ้งผู้ร้องเรียน 

สิ้นสุดการดำเนินการรายงานผล    
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดำเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
สืบสวน สอบสวน หรือส่งเรื่อง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้วยตัวเอง) 
            
       เขียนที่............................................................................... 

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

เรื่อง .......................................................................... .........................................  

เรียน นายกเทศบาลตำบลที่วัง 
   
  ข้าพเจ้า........................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที.่.......  
ตำบล...........................................อำเภอ............................จงัหวัด............................โทรศัพท.์..............................  
อาชีพ................................................................. เลขที่บัตรประชาชน................................................................. ..  
มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้เทศบาลตำบลที่วัง พิจารณาดำเนินการ
ตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................. .................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  

  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามข้อความข้างต้นเป็นจริง 
ทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) ได้แก่  

๑)......................................................................................................จำนวน............................ชุด
๒)......................................................................................................จำนวน............................ชุด
๓)..................................................................................................... .จำนวน............................ชุด  
4)......................................................................................................จำนวน............................ชุด 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป  
   
        ขอแสดงความนับถือ  
 

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

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

 

 


