
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คู่มือ 
การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

 



ค าน า 
 

 เทศบาลต าบลโนนสว่าง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันการทุจริต 
( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ของเทศบาลต าบลโนนสว่าง โดยมีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทาง  
วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันละปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ .ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง  

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลต าบลโนนสว่างเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 
และประชาชน และอ านวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้รวบรวมแนวทางการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ  
 
 
 
 
           คณะท างาน 
              เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เร่ือง            หน้า  

หลักการและเหตุผล          ๑  

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ๑  

สถานที่ตั้ง           ๑  

หน้าที่ความรับผิดชอบ          ๑  

วัตถุประสงค์           ๑  

ค าจ ากัดความ           ๑  

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน         ๒  

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต       ๓  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน          ๔  

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ      ๔  

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ๔  

การบันทึกข้อร้องเรียน          ๕  

การประสานหน่วยงานเพ่ือแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน    ๕  

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน      ๕  

ภาคผนวก  

 แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 
 



คู่มือการปฏิบัตงิานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของศูนย์ปฏิบตัิการรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑. หลักการและเหตุผล  
 ศูนย์ปฏิบัติการรับร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลต าบลโนนสว่าง มีบทบาทหน้าที่ 
หลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น  และรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการรับร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาล 
ต าบลโนนสว่าง  โดยปฏิบั ติ ตามคู่ มื อการปฏิบัติ งาน เรื่องร้องเรียนการทุ จริต และประพฤติมิ ชอบ  
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๘๓ ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการ
ด้วยกัน เกี่ ยวกับงานที่ อยู่ ในอ านาจหน้ าที่ ของส่ วนราชการนั้ น  ให้ เป็ นหน้ าที่ ของส่ วนราชการนั้ น 
ที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดบนพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

 ซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือการละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง จึงเป็นเรื่องที่และประพฤติมิชอบ 
จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

๒. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕0 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่14) พ.ศ. ๒๕62  

๓. สถานที่ตั้ง  
 ที่ท าการเทศบาลต าบลโนนสว่าง 105 หมู่ 11 ต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดข้ึนในเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

๕. วัตถุประสงค ์ 
 ๑) เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีขั้นตอน/กระบวนการ
และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 ๒) เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 
ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ  
 ๓ ) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน /แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance)  
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๖. ค าจ ากัดความ  
 เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ  ของเจ้าหน้าที่ 
สังกัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง เช่น การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต หรือพบความผิดปกติ
ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ของเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริตคอรัปชั่น เช่น มีสิทธิ
เสนอค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อเทศบาลต าบลโนนสว่าง หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  
 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
 หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการรับร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 การด าเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไข
หรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน  

๗. ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
 1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์ปฏิบัติการรับร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาล 
ต าบลโนนสว่าง 
 ๒ ) ทางไปรษณี ย์  (ที่ อยู่  ที่ ท าการเทศบาลต าบลโนนสว่าง 105  หมู่  11 ต าบลโนนสว่าง   
อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 38000)  
 ๓) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 042-024555  หมายเลขโทรสาร 042-024503 
 ๔) ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์เทศบาลต าบลโนนสว่าง  
 ๕) เว็ปไซต์ www..nonsawanglocal.go.th 
 ๖) Facebook : ส านักงานเทศบาลต าบลโนนสว่าง  
 ๗) สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง 098-192-2191 
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๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 
 

แผนผังขั้นตอนการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของศูนย์ปฏิบัติการรับร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
 
 
 
เรื่องร้องเรียนการทุจรติ          
จดหมายร้องเรียน               เทศบาลต าบลโนนสว่าง             เรื่องร้องเรียนการทุจริตจากเว็บไซต ์

หนังสือจังหวัด/อ าเภอ            www..nonsawanglocal.go.th 
  โทรศัพท ์เป็นต้น 
 

 
ทะเบียนหนังสือรับ 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง   
(ระยะเวลา ๓ ช่ัวโมง) 

 
 

 
ทะเบียนหนังสือรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

ของศูนย์ปฏิบัติการรับร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
และเสนอผู้บญัชาการสั่งการ 

(ระยะเวลา ๑ วัน) 

 
 
 
 
 
 
แจกจ่ายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง    เรื่องร้องเรียนการทุจรติที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย 
   ไปด าเนินการตามค าสั่งของ     - เสนอตามล าดับขั้น 
           ผู้บังคับบัญชา      - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
     (ระยะเวลา ๓ ช่ัวโมง)     - ด าเนินการแก้ไข 
       -รายงานผลผู้บังคับบญัชาทราบ  
       - แจ้งผู้ร้องเป็นหนังสือเพื่อทราบ  
       (กรณีไม่แล้วเสร็จในครั้งเดยีวให้แจ้งครั้งแรก 
       ภายใน ๑๕ วัน) 
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๙. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 ๑) ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลต าบลโนนสว่าง
 ๒) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ปฏิบัติการรับร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาล
ต าบลโนนสว่าง 
 ๓) แจ้งค าสั่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามค าสั่ง เพ่ือความสะดวกในการประสานการปฏิบัติงาน  

๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ  
 ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ามายังเทศบาล 
ต าบลโนนสว่าง จากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง 
 

ความถี่ในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดาเนินการ 
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา 

หมายเหตุ 
 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน ๑ วันท าการ  
ทางไปรษณีย์ ทุกครั้ง ภายใน ๑ วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
๐-๓๕๗๗-๓๖๕๖ 

ทุกวันท าการ 
 

ภายใน ๑ วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านตู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทุกวันท าการ ภายใน ๑ วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 

www..nonsawanglocal.go.th 
ทุกวันท าการ ภายใน ๑ วันท าการ  

ร้องเรียนทาง Facebook ทุกวันท าการ ภายใน ๑ วันท าการ  
สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง 

098-192-2191 
ทุกวันท าการ ภายใน ๑ วันท าการ  

 

๑๑. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๑๑.๑ ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย  
  1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
  ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
  3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน /แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน 
ว่ามีมูลข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้  
  ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
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 ๑๑.๒ ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว 
ที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๑๑.๓ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 ๑๑.๔ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
ได้ ในการด า เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  สืบสวน  สอบสวน  ให้ยุติ เรื่อง  หรือรับทราบเป็นข้อมูล 
และเก็บเป็นฐานข้อมูล  
 ๑๑.๕ ไมเ่ป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้  
  ๑) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐานแวดล้อม
ชัดเจนและเพียงพอที่จะท าการสืบสวน สอบสวนต่อไปได ้ 
  ๒ ) ค าร้องเรียน /แจ้งเบาะแสที่ เข้ าสู่ กระบวนการยุติ ธรรมแล้ว  หรือเป็น เรื่องที่ ศาล 
ได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดแล้ว  
  ๓) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
โดยตรงหรือองค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าว 
ไม่ด าเนินการหรือด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี ้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา  
  ๔) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งแห่งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็น
เรื่องเฉพาะกรณ ี 

๑๒. การบันทึกข้อร้องเรียน  
 ๑) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ
กลับเรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤติการณ์ที่เก่ียวข้องและสถานท่ีเกิดเหตุ  
 ๒) ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

๑๓. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน  
 ๑) หากเรื่องร้องเรียนอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกองหรือส านักให้หน่วยงานนั้น รายงานผลให้ผู้ร้องเรียน
ทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและส าเนาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จ านวน ๑ ชุด  
เพ่ือจะได้รวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสต่อไป  
 ๒) หากเรื่องร้องเรียนนั้นผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ ด าเนินการโดยตรง 
ให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ รายงานผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน  
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๑๔. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
 ๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจ าไตรมาสรายงานให้นายกเทศมนตรี 
ต าบลโนนสว่างทราบทุกไตรมาส  
 ๒) รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน  หลังจากสิ้นปีงบประมาณเพ่ือน ามาวิเคราะห์การจัดการ 
ข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นน าทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป  

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ค าสั่งเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
ที่ 225/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับแจ้งปัญหาทุจริต 
ของเทศบาลต าบลโนสว่าง 

............................................................... 

 ตามที่เทศบาลต าบลโนนสว่าง ได้มีค าสั่งที่  332/2558 ลงวันที่  1 ตุลาคม 2558 ได้แต่งตั้ง 
ให้พนักงานเทศบาลต าบลโนนสว่าง เป็นคณะท างานประจ าศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับแจ้งปัญหา
ทุจริตของเทศบาลต าบลโนสว่าง  ไปแล้วนั้น 
 เนื่องจากมีพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง บางรายที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งดังกล่าว
ข้างต้น โอน (ย้าย) ไปด ารงต าแหน่งสังกัดหน่วยงานอ่ืน และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของ
การด าเนินการ โดยเฉพาะในส่วนของการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม
แ น ว ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร บ้ า น เมื อ ง ที่ ดี  อ า ศั ย อ า น า จ ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า  5 0  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบมาตรา 52 และ
มาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
จึงให้ยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประจ าศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนฯ ดังกล่าวข้างต้น และแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาลต าบลโนนสว่างดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประจ าศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์/รับแจ้งปัญหา
ทุจริตของเทศบาลต าบลโนสว่าง 
 

๑. นางสุฑามาส  วงค์พิพัฒน์ ปลัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง เป็นประธานกรรมการ 
๒. นายกลวัชร    มังธิสานต์ ผู้อ านวยการกองช่าง   เป็นกรรมการ 

๓. นางศรีประไพร  พิมพ์บุตร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ   เป็นกรรมการ 

๔. นายอารักษ์  ยะวร  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นกรรมการ 

๕. นางสาวคุณัญญา  ฉัตรเดชา นักพัฒนาชุมชน    เป็นกรรมการ 

๖. ส.อ.ทวินันท์  โคระถา  เจ้าพนักงานธุรการ(ส านักปลัด)   เป็นกรรมการ 

๗. นายกิตติศักดิ์  ป้องทอง เจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)  เป็นกรรมการ 

๘. นายบัณฑิต   ภาคโพธิ์ นิติกรปฏิบัติการ    เป็นเลขานุการ 
 
 
 

โดยให้ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์…./ 
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 โดยให้ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลต าบลโนนสว่าง มีอ านาจหน้าที่และวิธีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. รับเรื่องราวข้อร้องทุกข์ ร้องเก่ียวเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหาอ่ืนใด
จากประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ แล้วท าการประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
 2. ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ หากเป็ นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะราย 
ที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน 
 3. ประสานการปฏิบัติให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง ด าเนินการตามภารกิจ  
ที่เกี่ยวข้องและสามารถขอให้บุคคลในสังกัดส่วนราชการนั้นให้ถ้อยค าหรือข้อมูลเอกสาร หลักฐานใดๆ  
เพ่ือประโยชน์ส าหรับการนั้น 
 4. กรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี หรืออาจก่อให้เกิดคดีความได้ ให้แจ้งรายละเอียดเฉพาะที่ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความตามค าร้องบางส่วนก็ได้ 
ทั้งนี้ หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณี 
 5. กรณีที่ เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
เหนือกว่าส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง หรือส่งเรื่องให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่  
ในการสืบสวนเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ 
 6. ให้พิจารณาด าเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ดังนี้ 

6.1 กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ 
6.2 กรณีที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ร้อง ให้สรุปสาระส าคัญตามค าร้อง

เฉพาะที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ โดยอาจไม่น าส่งเอกสารค าร้อง
ต้นฉบับ รวมทั้งหากมีความจ าเป็นให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การคุ้มครองผู้ร้องเป็นพิเศษรายกรณี 
ทั้งนี้ หากมีการประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณีด้วย 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
8. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  
ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

 
  สั่ง  ณ  วันที่   11  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายประครอง  โคระถา) 
นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง 

 
 

 



ตัวอย่างแบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตัวเอง) 
       
       ศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ 
       เทศบาลต าบลโนนสว่าง  
       อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 

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

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

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง 
   
  ข้าพเจ้า........................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่.......  
ต าบล...........................................อ าเภอ................................จังหวัด........................โทรศัพท์..............................  
อาชีพ.................................................................ต าแหน่ง.....................................................................................  
เลขที่บัตรประชาชน............................................................................ออกโดย....................................................  
วันออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ...............................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เทศบาลต าบลโนนสว่าง พิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง  
............................................................................................................................................................................ .. 
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................................................. .................  
................................................................................................................ ..............................................................  

  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) ได้แก่  

๑)......................................................................................................จ านวน............................ชุด
๒)......................................................................................................จ านวน............................ชุด
๓)......................................................................................................จ านวน............................ชุด  

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป  
   
      ขอแสดงความนับถือ  
 

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

 

 


