
 

                                                                                                                 

 

แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด  

       อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 



 

 

ค าน า 

 

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด มีบทบาทหน้าที่หลักในการ
ก าหนดทิศทาง วางกรอบด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
 

  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดกาเรื่องร้องเรียนการทจริตที่อาจเกิดข้ึนใน
เทศบาลต าบลหนอบัวตะเกียดเป็นๆไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อการการปฏิบัติราชการประชาชน 
และอ านวยความสะดวกต่อเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้จ าท าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจ ริต โดย
รวบรวมแนวทางการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจ 

 
 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต 

เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แนวทางการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด มีบทบาทหน้าที่ในการ
ก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน และรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจริ ต จากของ
ทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อค้านการทุจริตเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด โดยปฏิบัติตามแนว
ทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 83 ก าหนดว่า เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถาม
เป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้
เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นทีจ่ะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 

2. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
 มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและเทศบาล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7   
พ.ศ. 2562 
 

3. สถานท่ีตั้ง 
 222 หมู่ 1 ต าบลหนองบัวตะเกียด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 

4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนในเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้การด าเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด มีข้ันตอน/
กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2. เพื่อให้มันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อเรียกร้องที่
ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ  
3. เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

6. ค าจ ากัดความ 



 “เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของ
เจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด เช่น การประพฤติมิชอบหรือพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต 
หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ของเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
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 “การทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรอื
ผู้อื่น  
 “ทุจริตต่อหน้าท่ี” หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ 
หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งนี้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
 “ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้าน
การทุจริตคอรัปช่ัน เช่น มีสิทธิเสนอค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด หรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 
 “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงาน
ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการ
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าว 
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า เจ้าที่ของรัฐ พนักงานสอบสวนและพนักงานจ้าง 
 “หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส” หมายความว่า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาล
ต าบลหนองบัวตะเกียด 
 “การด าเนินการ” หมายความว่า การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การตรวจสอบและน า
เรื่องร้องเรียนการทุจริตเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงการได้รับการแก้ไข 
หรือได้รับข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการ 
 

๗.ทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
 2. เว็บไซต์ www.nongbuatakiat.go.th 
 3. ร้องเรียนผ่านตู้/กลอ่งรับความคิดเห็น เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
 4. ทางไปรษณีย์  (222 หมู่ที่ 1 เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด อ าเภอด่านขุนทด                
     จังหวัดนครราชสีมา 30210) 
 5. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 044-300236 
 6. E-mail ของเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด (admin@nongbuatakiat.go.th) 
 7. Face book เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
 8. สายตรงนายกเทศมนตรี  
 
 
 

http://www.nongbuatakiat.go.th/
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8. แผนผังกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

 

 

 

 

  

แผนผังข้ันตอนการด าเนินการแก้ไขปญัหาเรือ่งรอ้งเรียนการทุจริตของ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริตเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด                                 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสมีา 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต
จดหมายร้องเรียน หนังสือ
จังหวัด/อ าเภอ โทรศัพท ์

เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด เรื่องร้องเรียนการทุจริตจาก
เว็บไซต์

www.nongbuatakiat.go.th 

ทะเบียนหนังสือรับ                 
เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

(ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง) 

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตของ                                                          
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริตและเสนอผู้บญัชาการสั่งการ                                 

(ระยะเวลา 1 วัน) 

                

แจกจ่ายให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องไป
ด าเนินการตามค าสั่งของผูบ้ัญชาการ                             

(ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง) 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ต้องพจิารณาวินิจฉัย                        
- เสนอตามล าดับข้ัน                                                                 
- แต่งต้ังคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ                      
- ด าเนินการแก้ไข                                                                                    
- รายงานผลผู้บงัคับบญัชาทราบ                                         
- แจ้งผู้ร้องเป็นหนงัสือทราบ                                               
(กรณีไม่แล้วเสร็จในครั้งเดียวให้แจ้งครั้งแรก ภายใน 
15 วัน) 

http://www.nongbuatakiat.go.th/
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9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ประกาศจัดต้ังศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต่านทจุริตเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด                          
 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบประจ าศูนย์                   
 3. แจ้งค าสั่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบตามค าสั่ง เพือ่ความสะดวกในการประสานการปฏิบัติงาน      
 

10. การรับและตรวจสอบขอเรียกร้องจากช่องทางตา่งๆ 
     ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อเรียกร้องการทจุริตที่เข้ามายังเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดจาก
ช่องต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี ้  

 
ช่องทาง 

ความถ่ีในการ
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรบัข้อร้องเรียน/รอ้งทกุข์ 
เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา 

หมายเหต ุ

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีการ
ร้องเรียน 

ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต ์ ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านตู้ร้องเรียน/รอ้งทกุข์ ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  
ทางไปรษณีย ์ ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  
ร้องเรียนทางโทรศัพท ์ ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  
ร้องเรียนผ่าน E-mail 
 

ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนทาง Face book ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  
สายตรงนายกเทศมนตร ี
 

ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  

                                                 
11. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสดา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      11.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
 1. ช่ือ ที่อยู่ข้องผู้รอ้งเรียน/ผู้แจง้เบาะแส 
 2. วัน เดือน ปี ของหนังสอืร้องเรียน/แจง้เบาะแส 
 3. ข้อเท็จจรงิ หรอืพฤติการณ์ของเรื่องทีร่้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมลูข้อเท็จจรงิ
หรือช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกบัการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดเจนเพียงพอที่สามารถด าเนินการสืบสวน/
สอบสวนได้ 
      11.2 ข้อร้องเรียน/แจง้เบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมลูเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวสารที่
เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      11.3 เป็นเรื่องที่ผูร้้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัตหิน้าที่ต่างๆ 
ของเจ้าหน้าทีส่ังกัดเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
      11.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน
การด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ สืบสวน สอบสวน ไม่ยุติเรื่อง หรือรับทราบข้อมลูและเกบ็เป็นฐานข้อมลู 
      11.5 ให้เป็นค าร้องเรียนทีเ่ข้าลักษณะดังตอ่ไปนี ้
 1. ค าร้องเรียน/แจง้เบาะแส ทีเ่ป็นบัตรสนเทห่์ระบุพยานหลักฐานแวดล้อมชัดเจนและเพียงพอที่จะ
ท าการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้
พิจารณาเป็นการเฉพาะเรือ่ง 
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 2. ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งที่สุดแล้ว 
 3. เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ
องค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ด าเนินการหรือ
ด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 
 4. ค าร้องเรียน/แจ้ งเบาะแส ที่ เกิดจากการโต้แย้งยังสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่ารับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่อง
เฉพาะกรณี 
     11.6 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รบัพจิารณา 
 1. ข้อเรียกร้องที่มิได้ท าเป็นหนงัสอื 
 2. ข้อร้องเรียนที่ไมร่ะบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ 
 

12. การบันทึกข้อเรียกร้อง 
 1. กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรายละเอียด คือช่ือ – สกลุ ผู้รอ้งเรียน ที่อยู่ หมายเลข
ติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤติการณ์ทีเ่กี่ยวข้องและสถานทีเ่กิดเหต ุ
 2. ทุกช่องทางที่มีการรอ้งเรียน เจ้าหน้าที่ตอ้งบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรือ่งรอ้งเรียนการทจุริต
เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
 

13. กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
 13.1 ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตเทศบาลต าบลหนองบวัตะเกียดเป็นหน่วยงานหลักในการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 13.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา 
ในกรณีทีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนด 
 13.3 ถ้าเห็นว่าข้อเรียกร้องนั้นไม่ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใดๆ ให้เจ้าหน้าที่แนะน าให้ผู้ร้องเรียนแก้ไข
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนน้ันเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็น
ข้อเรียกร้องที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียน
ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อด าเนินการต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงข้ันตอนหรือระยะเวลาการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะสามารถกระท าได้ 
 13.4 กรณีผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดด าเนินการตามค าสั่ง
นั้น 
 13.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่ รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง 
และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วพร้อมทั้งน าความคิดเห็นผู้บังคับบัญชา ว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดข้ึนหรือไม่ และ
เป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลตามที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นผู้บังคับบัญชาเพื่อยุติ
เรื่อง 
 13.6 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูก
กล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
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 13.7 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนผู้บังคับบัญชา ภายในสามสิบวัน 
(30 วัน) นับตั้งแต่ที่ได้รับแต่งตั้ง และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป หากมีเหตุความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
คณะกรรมการอาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อผู้บังคับบัญชา โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน
สองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน (15 วัน) 
 13.8 เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน (15 วัน) เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้
ร้องเรียนได้ 
 

14. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 1. รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจ าไตรมาสรายงานให้นายกเทศบาลต าบล
หนองบัวตะเกียดทราบทุกไตรมาส 
 2. รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณเพื่อน ามาวิเคราะห์การจัดการข้อ
ร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป 
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ตัวอย่างแบบค าร้องเรียน/แจง้เบาะแส 
 

          ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต 
          เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
          อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
          30210 

                      วันที่  เดือน          พ.ศ. 
 

เรื่อง  ........................................................ 
เรียน  นายกเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
 ข้าพเจ้า .............................................................. อายุ .................ปี อยู่บ้านเลขที่............หมู่ ที่........... 
ต าบล .....................................อ าเภอ..................................จงัหวัด..................................โทรศัพท.์.............. ....... 
อาชีพ.............................................................ต าแหน่ง.................................................. ....................................... 
เลขที่บัตรประชาชน.............................................................................ออกโดย......................... ........................... 
วันที่ออกบัตร..........................................บัตรหมดอายุ.................................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดพิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาในเรื่อง............................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... .................................................................... 
       ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอรอ้งเรียน/แจง้เบาะแส ตามข้อความข้างต้นเป็นจริงทุก
ประการ โดยข้าพเจ้าขอสง่เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) ได้แก่ 
       1................................................................................................ ....จ านวน....................ชุด 
       2................................................................................................ ....จ านวน....................ชุด 
       3................................................................................................ ....จ านวน....................ชุด 
       
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 
         ลงช่ือ.....................................................ผูร้้องเรียน 
                (.................................................) 
     
 
 

 


