
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
เรื่อง หลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน 

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี 
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

************************************************* 
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทางองคการบริหาร 

สวนตําบลหวยยาง มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส ดานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพ่ือทําหนาท่ีหลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการ
สงเสริมคุมครองจริยธรรมในองคการบริหารสวนตําบลหวยยางเพ่ือใหการดําเนินการดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางเปนไปตามอํานาจหนาท่ีใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จึงกําหนด หลักเกณฑ มาตรการ และ
แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยยางดังนี้  

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยยางเรื่อง หลักเกณฑ  
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง”  

ขอ 2 บทนิยามในประกาศนี ้ 
“เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางในองคการบริหาร 

สวนตําบลหวยยาง 
“ทุจริต” หมายความวา การแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับ 

ตนเองหรือผูอ่ืน  
“ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติการอยางใด 

ในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ีอันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง อยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของ
สวนราชการ ไมวาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั้นเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม และใหหมายความ
รวมถึงการประมาทเลินเลอในหนาท่ีดังกลาวดวย  

“ขอรองเรียน” หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ 
หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัด และขอกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไมไดปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ดวยความรับผิดชอบตอประชาชน   ไมมีคุณธรรม  จริยธรรม   ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้งและไม
มีธรรมมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว  

“การตอบสนอง” หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ การตรวจสอบและนํา 
เรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบขอ
กฎหมาย พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการภายในเวลา สิบหาวัน ท้ังนี้ 
กรณีท่ีขอรองเรียนไมไดระบุชื่อและท่ีอยูหรือหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียนจะ
พิจารณาการตอบเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือนดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตาม
ระเบียบขอกฎหมาย  
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ขอ 3 หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน 
3.1 หลักเกณฑการรองเรียน 
3.1.1 เรื่องท่ีจะนํามารองเรียนตองเปนเรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย 

อันเนื่องมาจากเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางในเรื่องดังตอไปนี้ 
(1) กระทําการทุจริตตอหนาท่ีราชการ 
(2) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 
(3) ละเลยหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
(4) ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร 
(5) กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาท่ี หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 

      3.1.2 เรื่องท่ีรองเรียนตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวท่ีสรางความเสียหายแกบุคคล
ท่ีขาดหลักฐานแวดลอมท่ีปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบคุคลแนนอน 

3.2 ขอรองเรียนใหใชถอยคําสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้ 
      3.2.1 ชื่อและท่ีอยูของผูรองเรียน 
      3.2.2 ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน 
      3.2.3 การกระทําท้ังหลายท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมท้ังขอเท็จจริงหรือพฤติการณตาม
สมควรเก่ียวกับการกระทําดังกลาว (หรือแจงชองทางแจงการทุจริตของเจาหนาท่ีอยางชัดเจนเพ่ือดําเนินการ
สืบสวน สอบสวน) 
      3.2.4 คําขอของผูรองเรียน 
     3.2.5 ลายมือชื่อของผูรองเรียน 
      3.2.6 ระบุวัน เดือน ป 
     3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถามี) 

3.3 กรณีการรองเรียนท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐานกรณี
แวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น 

3.4 เรื่องรองเรียนท่ีอาจไมรับพิจารณา 
      3.4.1 ขอรองเรียนท่ีมิไดทําเปนหนังสือ 
      3.4.2 ขอรองเรียนท่ีไมระบุพยานหรือหลักฐานท่ีเพียงพอ 
      3.4.3 ขอรองเรียนท่ีไมมีรายการตามขอ 3.2 

3.5 ชองทางการรองเรียน ผูรองเรียนสามารถสงขอความรองเรียนผานชองทาง ดังนี้ 
      3.5.1 สงขอรองเรียนหรือรองเรียนดวยตนเองโดยตรงท่ี องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง หมู 4 
บานขามเตี้ย ตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 30120 
     3.5.2 รองเรียนผานเว็บไซตสานักงานท่ี http://www.huayyangbuayai.go.th/(ศูนยรับเรื่องรองเรียน) 
     3.5.2 รองเรียนทางตูไปรษณีย 

- หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน) 
- บัตรสนเทห (ไมลงชื่อไมรองเรียน) 
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     3.5.3 รองเรียนทางโทรศัพท  ๐44 756  262 
     3.5.4 รองเรียนทางเฟซบุค “องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง”  
 

จึงขอประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  4   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕66 
 

                                      
                                                   ( นายประสาสน   เกษนอก) 
                                            นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติการจัดการ  
เรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส ดานการทุจริตและ 

 ประพฤติมิชอบ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลซาง  
 อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  

 
 
 
 
 
 
 
 

คํานํา 



 
เทศบาลตําบลซาง มีบทบาทหนาท่ีหลักในการ กําหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริมและ คุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการ
สรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริม
และคุมครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกซน โดยรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนา นากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
ตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีสําคัญในการประสาน ติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวชองเก่ียวกับการจัดการเรื่อง รองเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบจากซองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 6 ซองทาง 
ประกอบดวย ๑) ตูไปรษณีย เทศบาลตําบลซาง  หมู 10 บานโนนสงา ตําบลซาง  อําเภอเซกา  จังหวัดบึง
กาฬ  38150  ๒) เว็บไซต เทศบาลตําบลซาง www.Tambolsang.go.th ๓) เฟซบุค เทศบาลตําบลซาง 4) 
LINE เทศบาลตําบลซาง 5) ทางโทรศัพท 042 088 217 6) รองเรียนดวนตนเอง ในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๑  เทศบาลตําบลซาง ไดทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพ่ือเปนวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบลซาง หวังเปนอยางยิ่งวาแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส
ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปนประโยชนสาหรบัหนวยงาน และบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีจะนําไปเปน
มาตรฐานอยางมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๑ 



บทนํา 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
เทศบาลตําบลซาง มีบทบาทหนาท่ีหลักใน การกําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริม และคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตเพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางการมี
สวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครอง
จริยธรรมบุคลากรเทศบาลตําบลซางทุกระดับ กําหนดมาตรการปลูกจิตสานึก ปองกันปราบปราม และสราง
เครือขาย ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนปองกันการทุจริต โดยรวมกําหนดเปาหมายการ
พัฒนา นากลยุทธการปองกัน การสงเสริมและคุมครอง จริยธรรมไปสูการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีวาง
ไวไปสูเปาหมายเคียวกัน คือ ความสาเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประซาซนไดรับบริการท่ีดี มี
ความพึงพอใจ เชื่อม่ัน และศรัทธาตอการบริหารราชการชอง หนวยงาน นาไปสูคาดัชนีภาพลักษณของ
ประเทศไทยนอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีสําคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน ประสาน ติดตาม หนวยงาน
ท่ีเก่ียวชองกับการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากซองทางการรองเรียน ของศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต 6 ซองทาง ๑) ตูไปรษณีย เทศบาลตําบลซาง  หมู 10 บานโนนสงา ตําบลซาง  
อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  38150  ๒) เว็บไซต เทศบาลตําบลซาง www.Tambolsang.go.th ๓) 
เฟซบุค เทศบาลตําบลซาง 4) LINE เทศบาลตําบลซาง 5) ทางโทรศัพท 042 088 217 6) รองเรียนดวน
ตนเอง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑  เทศบาลตําบลซาง ในสวนการปฏิบัติงานนั้น ดําเนินการตาม
กระบวนงานจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ท่ีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๓๘ กําหนดวา “เม่ือสวนราชการใดไดรับ การติดตอ
สอบถามเปนหนังสือจากประซาซน หรือสวนราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี ของสวน
ราชการนั้น ใหเปนหนาท่ี ของสวนราชการนั้นท่ีจะตองตอบคาถามหรือแจงการดาเนินการใหทราบภายใน ๑
5 วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีกําหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมมาภิบาลซ่ึงอันาจหนาท่ีดาเนินการเก่ียวกับขอ
รองเรียนการทุจรติ การปฏิบัติหรือการละเวน การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ของเจาหนาท่ีสวนราชการ จึงเปน
เรื่องท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตเทศบาลตําบลซาง จําเปนตองดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการ
ชองประซาซน นอกจากนี้ยังไดบูรณาการรวมกับศูนยจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ศูนยยุติธรรมชุมซน
ตําบล ดอนทอง เพ่ือใหแนวทางการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเปนรูปธรรม มีมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแกไขปญหา-องประซาซน สรางภาพลักษณและความเชื่อม่ัน 
ตอบสนองความตองการชองประซาซนเปนสําคัญ ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
คือการปองกัน สงเสริม การรักษา และการ ฟนฟู บนพ้ืนฐานชองหลักธรรมมาภิบาลของระบบอยางสูงสุด
และยั่งยืนตอไป 
 
๒. วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของ หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถนาไปเปนกรอบแนวทาง การ ดาเนินงานให
เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒) เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการจัดเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิชอบใช เปน
แนวทางการปฏิบัติงานตาม ข้ันตอน ท่ีสอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย ท่ี
เก่ียวของ กับการเรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 



๓) เพ่ือเปนหลักฐานแสดงชั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม 
พัฒนาใหการทางานเปนมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใหบริการใหสามารถ
เขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
๔) เพ่ือพิทักษสิทธิชองประซาซนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมมาภิบาล 
 
๓. บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

มีบทบาทหนาท่ีในการดาเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสําคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกร รวมท้ังบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 
๑) เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเก่ียวกับการบีองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สวนราชการ รวมท้ังจัดทาแผนปฏิบัติ การบองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบชองสวน 
ราชการใหสอดคลองกับยุทศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลท่ี 
เก่ียวของ 
๒) ประสาน เรงรัดและกํากับใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 
๓) ดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี โดยมิชอบ ของ
เจาหนาท่ีในสวนราชการ 
๔) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน 
๔) ประสานงานเก่ียวของกับการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุมครอง
จริยธรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ
คุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 
๔. การรองเรียน/แจงเบาะแส 
๑) ตูไปรษณีย เทศบาลตําบลซาง  หมู 10 บานโนนสงา ตําบลซาง  อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  38150  
๒) เว็บไซต เทศบาลตําบลซาง www.Tambolsang.go.th 
 ๓) เฟซบุค เทศบาลตําบลซาง  
4) LINE เทศบาลตําบลซาง  
5) ทางโทรศัพท 042 088 217  
6) รองเรียนดวนตนเอง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑  เทศบาลตําบลซาง 5.หลักเกณฑไนการรับเรื่อง
รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑) ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส 
๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส 
๓) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของ รองเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางซัดเจนวามีมูล
ขอเท็จจริง หรือข้ีซองทางการแจงเบาะแส เก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี/หนวยงาน จัดแจงเพียงพอท่ี 
สามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได 
๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี) 
- ใชถอยคําสุภาพหรือขอความสุภาพ 

http://www.tambolsang.go.th/


๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

                                                                            1.รองเรียนดวยตนเอง 
 

                  2.รองเรียนผานเว็บไซต 
  รับเรือ่งรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจรติ                      เทศบาลตําบลซาง 

 
   ประสานงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ       3.รองเรียนทางโทรศัพท/ศูนยดํารงธรรม 
             ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง            042-088217 
 
                          4.รองเรียนทางตูไปรษณีย 
 
                  แจงผลใหศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต          5.รองเรียนทาง Facebook 
             เทศบาลตําบลซาง                เทศบาลตําบลซาง 
                                     (15วัน) 
 
            ยุติ    ไมยุติ  
 
 ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/   ไมยุติแจงผูรองเรียน/ 
 รองทุกขทราบ       รองทุกขทราบ 
 
  
 
 
    สิ้นสุดการดําเนินการ 
         รายงานผลใหผูบริหารทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
๗. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เทศบาลตําบลซาง รับเรื่อง รองเรียน/แจงเบาะแส
ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน 6 ซองทาง 

๒) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหา ของเรื่อง รองเรียน/ 
แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิขอบ 



๓) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือถึง 
ผูบังคับบัญชา 
เหนือข้ึนไป ทราบและพิจารณา 

๔) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดาเนินการ /ตอบขอ 
ซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง 

5) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข รายเบื้องตนภายใน ๑5 วัน 
๖) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการ

ดําเนินงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๗) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผล 

และ 
สรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร 

๘) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 
๘. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเขามายัง
หนวยงานจากซองทาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางแบบคารองเรียน/รองทุกข (ดวยตนเอง) (แบบคํารอง ๑) 
 

ท่ีทําการเทศบาลตําบลซาง 
 หมู 10 ตําบลซาง อําเภอเซกา 



จังหวัดบึงกาฬ 38150 
วันท่ี ........... เดือน .............. พ.ศ ................. 

เรื่อง ................................................................ 
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลซาง 
 

ขาพเจา ........................................................ อายุ ................ ป อยูบานเลขท่ี............. หมูท่ี 
…………..... 
ตําบล.............................. อําเภอ ................................. จังหวัด ........................ .โทรศัพท.............................. 
.. 
อาชีพ ............................................................... ตําแหนง.. ......................................................................... 
........ 
เลขท่ีบัตรประซาซน .................................................................................ออกโดย .................................... 
........ 
วันออกบัตร ............................ บัตรหมดอายุ ........................... มีความประสงคซอรองเรียน/แจงเบาะแสการ 
ตอตานการทุจริต เพ่ือใหเทศบาลตําบลซาง พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกไขปญหาใน
เรื่อง 

ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคาขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต ตามขางตนเปนจริง ทุก
ประการ 
โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี) ไดแก 

๑) ........................................................................................ จานวน ............. ชุด 
๒) ........................................................................................ จานวน ............. ชุด 
๓) ........................................................................................ จานวน ............. ชุด 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดาเนินการตอไป 
 

 
                                                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                    ดาบตํารวจ 
                                                 ( สุระ  คงเกษม ) 
                                             นายกเทศมนตรีตําบลซาง 


