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ค าน า 
  เทศบาลต าบลดอนแก้ว มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการ
ด าเนินงานการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม การคุ้มครองจริยธรรมของ
ส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอรัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบจากทุกช่องทางร้องเรียน 

  ในการนี้ เทศบาลต าบลดอนแก้วได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน    
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลดอนแก้วขึ้นมา  เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลต าบลดอนแก้ว ซึ่งเทศบาลต าบลดอนแก้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่า         
คู่มือแนวทางปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งผู้ที่สนใจ      
ที่จะน าไปศึกษาและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานและมีคุณภาพต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 

  เทศบาลต าบลดอนแก้วมีหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้าง
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
สร้างการมี      ส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมบุคลากรเทศบาลต าบลดอนแก้วทุกระดับ ก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึกป้องกัน ปราบปราม 
และ  สร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต โดยร่วมก าหนด
เป้าหมาย   การพัฒนาน ากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการที่วางไว้  สู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประชาชนได้รับบริการที่
ดี มีความพึงพอใจ และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน น าไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้อง
ทุกข์ร้องเรียนเทศบาลต าบลดอนแก้ว ประกอบด้วย 
1) ทางไปรษณีย์ : ส านักงานเทศบาลต าบลดอนแก้ว หมู่ที่ 3 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
50140 
2) ทางโทรศัพท์ : 0 53 429 827   
3) ทางโทรสาร : 0 53 429 827   
4) ทางเว็บไซต์ : www. donkaewsarapee.go.th 
5) ทางโซเชียลมีเดีย Facebook เทศบาลต าบลดอนแก้วอ าเภอสารภี 
6) ร้องเรียนด้วยตนเอง  

 ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ด าเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับ              
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ก าหนดว่า 
“เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถาม หรือแจ้งการด าเนินการ
ให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล” ซึ่งอ านาจหน้าที่
ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ ส่วน
ราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเทศบาลต าบลดอนแก้วจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เป็นแนวทางการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม            
มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นส าคัญภายใต้การอภิบาลการรับเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน คือการป้องกันส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลของระบบอย่าง
สูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.2 เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ 

  2.3 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้าปฏิบัติงาน
ใหม่พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงและเผยแพร่ให้กับบุคลากรภายนอก หรือผู้ให้บริการให้สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากการกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

  2.4 เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตามหลักธรรมาภิบาล 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาล
ต าบลดอนแก้วได้แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลต าบลดอนแก้ว ให้
เจ้าหน้าที่บทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  3.1 เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วย      
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
  3.2 ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ 
  3.3 เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่       
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 
  3.4 คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  3.5 ประสานงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการคุ้มครองจริยธรรม     
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3.6 ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันการทุจริต และการคุ้มครองจริยธรรม
เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3.7 ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

  4.1 ทางไปรษณีย์ ส านักงานเทศบาลต าบลดอนแก้ว หมู่ที่ 3 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ 50140 

  4.2 ทางเว็บไซต์เทศบาลต าบลดอนแก้ว www. donkaewsarapee.go.th 

  4.3 ทางโทรสาร 0 53 429 827   

  4.4 ทางโซเชียลมีเดีย Facebook เทศบาลต าบลดอนแก้วอ าเภอสารภี 

4.5 มาด้วยตนเอง  

4.6 กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  5.1 ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 

  5.2 วัน/เดือน/ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

  5.3 ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องร้องเรียน/เรื่องเบาะแสปรากฏอย่างชัดเจนว่า              
มีมูลข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานจัดแจ้งเพียงพอ           
ที่สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

  5.4 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)  

5.5 ให้ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ 
 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1)  เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลต าบลดอนแก้ว                  
รบัเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการ้องเรียน 6 ช่องทาง 
 2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของ
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึง
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา 
 4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ /ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง 
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 5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แจ้งผู้ร้องเรียน /ร้องทุกข์ /แจ้งเบาะแส 
เพ่ือทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน 
 6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงานและติดตามความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการ
ประมวลผลและสรุปและวิเคราะห์ เสนอผู้บริหาร 
 8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดเก็บเรื่อง 
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7. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

ผู้ร้องเรียน/

แจ้งเบาะแส

ย่ืนค ำรอ้งทกุขผ์ำ่น 6 ชอ่งทำง คือ

1) ทำงไปรษณีย ์: ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลดอนแกว้ หมูท่ี่ 3 ต ำบล     
ดอนแกว้ อ ำเภอสำรภี จงัหวดัเชียงใหม ่50140

2) ทำงโทรสำร : 053 429 827 

3) ทำงเว็บไซต ์: www. donkaewsarapee.go.th

4) ทำงโซเชียลมีเดีย Facebook เทศบำลต ำบลดอนแกว้อ ำเภอสำรภี

5) รอ้งเรียนดว้ยตนเอง

6) กลอ่งรบัเรื่องรอ้งเรียนกำรทจุรติเทศบำลต ำบลดอนแกว้

เจำ้หนำ้ท่ีศนูยป์ฏิบตักิำร
ตอ่ตำ้นกำรทจุรติ

คัดแยก วเิคราะหเ์นือ้หา
ของเรื่องร้องเรียน

สรุปควำมเห็น
เสนอและจดัท ำ
หนงัสือถึง

ผูบ้งัคบับญัชำ

เจำ้หนำ้ท่ีศนูยป์ฏิบตักิำรตอ่ตำ้น
กำรทจุรติ

สง่เรื่องใหห้นว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง
ด ำเนินกำร /ตอบขอ้ซกัถำม ชีแ้จง

ขอ้เท็จจรงิ

แจง้ผูร้อ้งเรียน /รอ้งทกุข ์/
แจง้เบำะแส เพื่อทรำบ
เบือ้งตน้ภำยใน 15 วนั

รำยงำนและตดิตำม
ควำมกำ้วหนำ้ผลกำร
ด ำเนินงำนจำก

หนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง

เก็บขอ้มลูในระบบสำร
บรรณ เพ่ือกำรประมวลผล
และสรุปและวิเครำะห ์

เสนอผูบ้รหิำร
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8. ขั้นตอนการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

8.1 จัดตั้งศูนย์/จุดรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 

8.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 

8.3 แจ้งค าสั่งให้ผู้รับผิดชอบตามค าสั่งทราบ 

9. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 

  ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ 
โดยมีข้อปฏิบัติที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 

ช่องทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับเรื่อง
ร้องเรียนเพื่อประสานหาทาง

แก้ไข 
ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เทศบาลต าบลดอนแก้ว 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 1 วันท าการ 

ร้องเรียนทางโทรสาร ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ 
ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ 

ร้องเรียนทางโซเชียลมีเดีย ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ 
ร้องเรียนทางเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ 

10. การบันทึกข้อร้องเรียน 

  10.1 กรณีร้องทุกข์ ร้องเรียนด้วยวาจา บันทึกข้อมูลตามค าร้องและให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อพร้อม
หลักฐาน หากผู้ร้องไม่ยินยอมลงลายมือชื่อแต่กรณีมีมูลอันควรเชื่อได้ว่าสมควรด าเนินการตรวจสอบเพ่ือประโยชน์
ของทางราชการหรือเพ่ือความยุติธรรม ให้บันทึกเหตุดังกล่าวไว้และด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป 

  10.2 กรณีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
   1) มีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องที่สามารถตรวจสอบตัวตนได้ 
   2) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ ร้องเรียน พร้อมข้อเท็จจริงพฤติการณ์เกี่ยวกับ    
เรื่องนั้นตามสมควร 
   3) ใช้ถ้อยค าสุภาพ 
   4) มีลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน หากเป็นการร้องทุกข์แทนผู้อ่ืนต้องมีหนังสือมอบอ านาจ
แนบมาด้วย 
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  10.3 เมื่อศูนย์ฯ ได้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนให้ลงทะเบียนรับเรื่องที่ก าหนดไว้โดยทันทีแล้ว
เสนอเรื่องให้นายกเทศมนตรีต าบลดอนแก้วพิจารณาสั่งการทันที 

  10.4 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนแจ้งผลการด าเนินการ        
ให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง โดยการแจ้งผลการด าเนินการเป็นหนังสือให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อ
รับทราบ หรือแจ้งผลดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

11. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 
  - กรณีการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อมูล   
แก่ผู้ร้องขอได้ทันท ี
  - ข้อร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น ไฟฟ้า
สาธารณะดับหรือช ารุด การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน จัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยัง
ผู้บริหารเพ่ือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจใช้วิธีแจ้งทางโทรศัพท์ 
  - ข้อร้องเรียน ที่ไม่อยู่ในอ านาจรับผิดชอบของเทศบาลต าบลดอนแก้ว ให้ด าเนินการประสาน       
แจ้งหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องอย่างชัดเจนในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  -  ข้อร้องเรียนที่ส่ งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียน              
ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท าเป็นบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป 

12. ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วันท าการ และรายงานผล     
ให้ผู้บริหารทราบด้วย 

13. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนแก้วทราบ 
  รวบรวมและรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ   เพ่ือน ามาวิเคราะห์การจัดการ   
ข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป 

14. มาตรฐานงาน 
  การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนจากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง/จดหมาย/
โทรศัพท์/โทรสาร/Facebook/ เว็บไซต์ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด าเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
แก้ไขเรื่องร้องเรียนที่แล้วเสร็จหรือรายงานความคืบหน้าให้ทราบภายใน 15 วันท าการ 
   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อสั่งการ นายกเทศมนตรีต าบลดอนแก้ว 
………………………………………………………..… 
………………………………………………….……… 

 

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

 
แบบรับเรื่องร้องเรียนศูนย์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

กรณีร้องเรียนด้วยตนเอง 
เขียนที่ ส านักงานเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

วันที่.................เดือน.................................พ.ศ.................... 
เรื่อง ร้องเรียน /แจ้งเบาะแส กรณี …………………………………………………………………………………………………………  
เรียน นายกเทศมนตรีต าบลดอนแก้ว  
  ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................อายุ.................ปี 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที.่.............หมู่ที.่............ต าบล............................อ าเภอ............................จังหวัด...................
รหัสไปรษณีย.์.............................หมายเลขโทรศัพท์......................................  

ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อเทศบาลต าบลดอนแก้ว มีรายละเอียด ดังนี้...................................................... 
.............................................................................................................. .......................................................................
.......................................................................... ...........................................................................................................
.............................................................................................................. ......................................................................                                                                                                                                                      
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการโดยเร่งด่วน                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
 

ลงชื่อ.................................................ผู้ยื่นค าร้อง/แจ้งเบาะแส 
       (................................................) 
 
ลงชื่อ..................................................ผู้รับค าร้อง 
      (....................................................) 

     รับเรื่องเม่ือวันที่................เดือน....................................พ.ศ........................เวลา..............................น. 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง     ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด 
.............................................................................   ………………………………………………….. 
.............................................................................   ......................................................... 
                                                                                                                                                        
 ลงชื่อ...........................................................                             ลงชื่อ ................................................. 
       (..........................................................)   (..........................................................) 
 
ความเห็น/ข้อสั่งการ ปลัดเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………..                        
        
ลงชื่อ.........................................................          
       (......................................................) 
วันที่............................................................ 



 
แบบรับเรื่องร้องเรียนศูนย์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

กรณีการร้องเรียนทางโทรสาร  
 
๑. วันที่ได้รับแจ้ง วันที่....................เดือน......................................พ.ศ...........................เวลา........................น. 
๒. ชื่อผู้ร้องเรียน (นาย/นาง/นางสาว)......................................................โทรศัพท์............................................... 
    ที่อยู่ เลขท่ี..............หมู่ที่.............ต าบล............................อ าเภอ.................... ........จังหวัด..............................                                                                                                                                                
๓. เรื่องท่ีร้องเรียน /แจ้งเบาะแส คือ 
    .......................................................................................................... ............................................................... 
    .......................................................................................................... ............................................................... 
    .......................................................................................................... ...............................................................    
4. รายละเอียดเพิ่มเติม 
    ......................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................... ............................................................... 
    .......................................................................................................... ..............................................................                                                                                                                             

 
     ลงชื่อ..................................................ผู้รับเรื่องร้องเรียนทางโทรสาร      

                (....................................................) 
     รับเรื่องเม่ือวันที่................เดือน....................................พ.ศ........................เวลา..............................น. 
 
ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง 
............................................................................. 
............................................................................. 
                                                                                                                                                        
 ลงชื่อ...........................................................                               
       (..........................................................) 
 
 
ความเห็น/ข้อสั่งการ ปลัดเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………..                        
        
ลงชื่อ.........................................................          
       (......................................................) 
วันที่............................................................ 
 
 

ข้อสั่งการ นายกเทศมนตรีต าบลดอนแก้ว 
………………………………………………………..… 
………………………………………………….……… 

 

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

       ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด 
………………………………………………………..… 
………………………………………………….……… 

 

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



 
แบบรับเรื่องร้องเรียนศูนย์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

กรณีการร้องเรียนทางเว็บไซต์ ตู้รับฟังความคิดเห็น และช่องทางอ่ืน ๆ 
๑. วิธีการร้องเรียน     เว็บไซต์     ตู้รับฟังความคิดเห็น    อ่ืน ๆ.............................................................                                     
๒. วันที่ได้รับแจ้ง/รับทราบ วันที่.................เดือน..................................พ.ศ.....................เวลา.........................น. 
3. ชื่อผู้ร้องเรียน (นาย/นาง/นางสาว)......................................................โทรศัพท์............................................... 
    ที่อยู่ เลขท่ี..............หมู่ที่.............ต าบล............................อ าเภอ............................จังหวัด..............................                                                                                                                                               
4. เรื่องที่ขอร้องเรียนร้องทุกข์ คือ 
    .......................................................................................................... ............................................................... 
    .......................................................................................................... ............................................................... 
    .............................................................................. ...........................................................................................   
4. รายละเอียดเพิ่มเติม 
    .......................................................................................................... ............................................................... 
    .......................................................................................................... ............................................................... 
    .......................................................................................................... ..............................................................    
 
 

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

     รับเรื่องเม่ือวันที่................เดือน....................................พ.ศ........................เวลา..............................น. 
 
ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง 
............................................................................. 
............................................................................. 
                                                                                                                                                        
 ลงชื่อ...........................................................                               
       (..........................................................) 
 
 
ความเห็น/ข้อสั่งการ ปลัดเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………..                        
        
ลงชื่อ.........................................................          
       (......................................................) 
วันที่............................................................ 
 
 

ข้อสั่งการ นายกเทศมนตรีต าบลดอนแก้ว 
………………………………………………………..… 
………………………………………………….……… 

 

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

       ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด 
………………………………………………………..… 
………………………………………………….……… 

 

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



แผนที่ : แผนผังบริเวณทีร่้องเรียน 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................... ...............อายุ....................ป ี
ที่อยู่/บริเวณท่ีได้รับความเดือดร้อน ตั้งอยู่เลขที่.........................หมู่ที่....................ต าบล..................................... 
อ าเภอ........................จังหวัด................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................................                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

ทิศเหนือ 

 
             


