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คำนำ 
 

  คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลน้ำโสมฉบับนี้ จัดทำ
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ปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรทุกระดับ เป็นแนวทางการ
ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลน้ำโสม ซึ่งการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตจำเป็นต้องมีขั ้นตอนหรือกระบวนการ และแนวทางการปฏิบัติที ่ชัดเจนและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปโดยถูกต้อง ยุติธรรมควบคู่กับการพัฒนา 
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ความรวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธิอ์ย่างเป็นรูปธรรม 
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บทที่ 1 
บทนำ  

1 หลักการและเหตุผล  
เทศบาลตำบลน้ำโสมมีหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงาน

ด้านการป้องกันและทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
สำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม  การทุจริต
คอรัปชัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลน้ำโสมทุกระดับ กำหนด
มาตรการปลูกจิตสานึกป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนานากลยุทธ์การป้องกัน 
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่ การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้สู่เป้าหมาย
เดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความ
พึงพอใจ และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน นาไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศ
ไทย นอกจากนี้ ยังมีหน้าที ่สำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื ่องร้องเรียน จากช่องทางการ
ร้องเรียนของศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม ประกอบด้วย  

1) ทางไปรษณีย์ เทศบาลตำบลน้ำโสม ถนนนางัว-บ้านก้อง ตำบลน้ำโสมอำเภอน้ำ
โสม จังหวัดอุดรธานี 41210  

2) เว็บไซด์เทศบาลตำบลน้ำโสม  http://www.tbnamsom.go.th  
3)เฟสบุ๊ค เทศบาลตำบลน้ำโสม  
3) มาด้วยตนเอง  
4 ทางโทรศัพท์ 0-4214-6181  
ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ดำเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ.2546 มาตรา 38 กำหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจาก
ประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถาม หรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน 
หรือภายในระยะเวลาที่กำหนด บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล” ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วน
ราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสมจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื ่อให้เป็นแนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสามารถแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้การอภิบาลการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน คือการป้องกัน ส่งเสริม 
การรักษา และการพื้นฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
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2 วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำเป็นแนวทางการ
ดำเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื ่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ   ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ  

2.3 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้า
ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงและเผยแพร่ให้กับบุคลากร
ภายนอก หรือผู้ให้บริการสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ 
ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน  

2.4 เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตามหลักธรรมาภิบาล  

3 คำจำกัดความ 
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป  
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมจากการดำเนินการของส่วนราชการ  เช่น ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล
ตำบลน้ำโสม 

“การดำเนินการ” ความหมายครอบคลุมถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ต้น
จนถึงการได้รับการแก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู ่ชัดเจน  

“ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อเทศบาลตำบล
น้ำโสมผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้
ข้อคิดเห็น/การชมเชย  /การร้องขอข้อมูล  

“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเร่ืองร้องเรียน 
เช่น ติดต่อด้วยตนเองที่สานกังานเทศบาลต าบลน า้โสม ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0-4214 - 6181 

เว ็บไซต์  : www.tbnamsom.go.th  Face Book : ประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบลน ้าโสม ,

นายกเทศมนตรีโดยตรง 086-2292039 เป็นต้น  
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการศูนย์ร ับเรื ่องร้องเรียนการทุจริต 

เทศบาลตำบล   น้ำโสม 
“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 

ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำโสม เช่น พบเห็นการกระทำอันมิชอบด้านการทุจริตคอรัปชั่น พบ
ความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พบเห็นความผิดปกติในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง  

http://www.tbnamsom.go.th/
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4 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
4.1 เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  

4.2 ประสาน เร่งรัด และกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และ ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ  

4.3 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต  การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  

4.4 คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
4.5 ประสานงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการคุ้มครองจริยธรรม

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
4.6 ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันการทุจริต  และการคุ ้มครอง

จริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
4.7 ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

5 การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
5.1. ตู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน  
5.2. เว็บไซด์เทศบาลตำบลน้ำโสม 
5.3. ทางโทรศัพท์ 0-4224-1181  
5.4. มาด้วยตนเอง  
5.5 ทางไปรษณีย์ เทศบาลตำบลน้ำโสม ถนนนางัว-บ้านก้อง อำเภอน้ำโสม 
 จังหวัดอุดรธานี 41210  

6 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6.1 ใช้ถ้อยคำหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย  

1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเร่ืองที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่าง

ชัดเจนว่ามีมูล ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดแจ้ง
เพียงพอที่สามารถดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้  

4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้าม)ี  
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6.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้าง
ข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลน้ำโสม  

6.4 เร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเร่ือง หรือรับทราบเป็น
ข้อมูลและเก็บเป็นฐานข้อมูล  

6.5 ให้เป็นคำร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้  
1) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุ

พยานหลักฐานแวดล้อมชัดเจนและเพียงพอที่จะทำการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเร่ือง  

2) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเร่ืองที่ศาล
ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งที่สุดแล้ว  

3) เร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงหรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คำร้องจะระบุว่า
หน่วยงานดังกล่าวไม่ดำเนินการหรือดำเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ในดุลย
พินิจของผู้บังคับบัญชา  

4) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งยังสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคล
ด้วยกัน นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาจะรับไว้
พิจารณาหรือไม่เป็นเร่ืองเฉพาะกรณี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
7 แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

8.1. จัดตั้งศูนย/์จุดรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน  
8.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
8.3. แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งเทศบาลตำบลน้ำโสม เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน  
 
 
 
 
 

1.ดว้ยตนเอง/จดหมาย/หนงัสือ 

ตูร้บัฟังความคิดเห็น 

2.ผ่านเว็บไซตข์องเทศบาลต าบลน า้โสม 

www.tbnamsom.go.th 

3.ผ่านทางโทรศพัท ์042-146181 
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.ผ่านทางเฟสบุ๊กเทศบาลต าบลน า้โสม 

www.facebook.com/ส านกังานเทศบาล

ต าลน า้โสม 
 

รบัเรื่องรอ้งทกุข/์รอ้งเรียน 

ขอ้เสนอแนะ 

ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ี

รบัผิดชอบด าเนินการตรวจสอบ

แกไ้ข 

แจง้ผลใหศ้นูยร์บัเรื่องรอ้งทกุข์

เทศบาลต าบลน า้โสมทราบ 

ยตุ ิ ยตุ ิ

ยตุิเรื่องแจง้ใหผู้บ้รหิารทราบ แต่งตัง้คณะกรรมการสอบ

ขอ้เท็จจรงิ 

สิน้สดุการด าเนินการรายงานผลการ

ด าเนินงานใหผู้บ้รหิารทราบ 
แจง้ผลการด าเนินงานใหผู้ร้อ้งเรียน

ทราบภายใน ๑๕ วนั 
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9 การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 
 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่อง
ทางการร้องเรียนต่างๆ 
 

ช่องทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับเรื่อง
ร้องเรียนเพื่อประสานหาทาง

แก้ไข 

หมาย
เหตุ 

ร้องเรียนด้วยตัวเอง ณ ศูนย์รับ
เร่ืองราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลน้ำโสม 

ทุกครั้งที่มีผู้
ร้องเรียน 

ภายใน   1 วันทำการ   - 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
042-146181 

ทุกวัน ภายใน  1 วันทำการ   - 

ร้องเรียนทาง Facebook ทุกวัน ภายใน  1 วันทำการ  
ร้องเรียนทางเว็บไซต์ 
www.tbnamsom.go.th 

ทุกวัน ภายใน  1 วันทำการ  

 
10 การบันทึกข้อร้องเรียน  

10.1 กรณีร้องทุกข์ ร้องเรียนด้วยวาจา บันทึกข้อมูลตามคำร้อง และให้ผู้ร้องลงลายมือ
ชื่อพร้อมหลักฐาน หากผู้ร้องไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ มิให้รับเรื่องร้องทุกข์ /ร้องเรียนนั้นไว้
พิจารณา และแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในคำร้อง เว้นแต่กรณีที่
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสมเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หรือประโยชน์ของ
สาธารณะจะรับคำร้องนั้นไว้พิจารณาก็ได้  

10.2 กรณีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องมีลักษณะ ดังนี้  
1) มีชื่อ และที่อยู่ของผู้ร้อง จะสามารถตรวจสอบตัวตนได้  
2) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ ร้องเรียน พร้อมข้อเท็จจริงพฤติการณ์เกี่ยวกับ 

เร่ืองนั้นตามสมควร 
3) ใช้ถ้อยคำสุภาพ  
4) มีลายมือชื่อของผู้ร้อง ถ้าเป็นการร้องทุกข์แทนผูอ้ื่นต้องมีใบมอบอำนาจมาด้วย 

10.3 เมื่อศูนย์ฯได้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนให้ลงทะเบียนรับเรื่องที่กำหนดไว้โดยทันที
แล้วเสนอเรื่องให้นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสมพิจารณาสั่งการทันที  

 10.4 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องทุกข์ฯแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนแจ้งผลการดำเนินการ
ให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับเร่ือง โดยการแจ้งผลการดำเนินการเป็นหนังสือให้ผู้
ร้องลงลายมือชื่อรับทราบ หรือแจ้งผลดังกล่าวลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทะเบียนตอบรับ 

 
 

http://www.tbnamsom.go.th/
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11 การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 
-กรณีการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

ข้อมูลแก้ผู้ร้องขอได้ทันที  
-ข้อร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น ไฟฟ้า

สาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน จัดทาบันทึกข้อความเสนอไปยัง
ผู้บริหาร เพ่ือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -
ข้อร้องเรียน ที่ไม่อยู่ในอำนาจรับผิดขอบของเทศบาลตำบลน้ำโสมให้ดำเนินการ ประสาน แจ้ง
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องอย่างชัดเจนในการแก้ไขปัญหา 
ต่อไป  

-ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียนความ 
ไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเป็นบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การไปยัง หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป  

12 ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลให้ทราบภายในวันที่ 15 วันทำการ เพ่ือเจ้าหน้าที่

ศูนย์ฯ จะได้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป  

13 การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำโสม
ทราบ  

-รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
เทศบาลตำบลน้ำโสมให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำโสมทราบทุกไตรมาศ  

-รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ ้นปีงบประมาณ  เพื ่อนำมาวิเคราะห์        
การ จัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
องค์กรต่อไป 

14 มาตรฐานงาน  
การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนจากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง/

จดหมาย /โทรศัพท์ /Facebook / เว็บไซต์ ให้ศูนย์ฯดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเร่ืองต่อ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขเร่ืองร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ  
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15 แบบฟอร์ม  

ตัวอย่างแบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตัวเอง) 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
เทศบาลตำบลน้ำโสม  
อำเภอนำ้โสมจังหวัดอุดรธานี 
41210  

วันที่...........เดือน....................พ.ศ..................  
เร่ือง .....................................................................................  
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม  

ข้าพเจ้า.......................................................อาย.ุ............ปี อยู่บ้านเลขที่..................
หมู่ที่............... ตำบล...........................................อำเภอ................................จังหวัด........................
โทรศัพท์................................................................. อาชีพ............................................................... 
ตำแหน่ง........................................................................................................................................... 
เลขที่บัตรประชาชน...............................................................ออกโดย........................................... 
วันออกบัตร.......................................บัตรหมดอายุ....................................มีความประสงค์ขอร้อง
เรียน/แจ้งเบาะแส ต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้เทศบาลตำบลน้ำโสม พิจารณาดาเนินการตรวจสอบ
หรือช่วยเหลือและแก้ไขปญัหาในเร่ือง  
..........................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................  

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามข้อความข้างต้นเป็นจริง
ทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ถ้าม)ี ได้แก่  
๑)......................................................................................................จานวน............................ชุด
๒)......................................................................................................จานวน............................ชุด
๓)......................................................................................................จานวน............................ชุด  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป  
 

ขอแสดงความนับถือ  
 
 

     (..................................................) 
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16 จัดทาโดย 

 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม เบอร์โทรศัพท์ /เบอร์โทรสาร          
0-4214-6181  


