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ค าน า 
 

 เทศบาลต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทางวางกรอบ
การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วน
ราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา น ากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ส าคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียน 

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านสา ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์กร ทั้งนี้ การด าเนินการเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติให้มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ร้อง จ าเป็นจะต้องมีขั้นตอน/กระบวนการแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน คู่มือฉบับนี้เกิดจากการรวบรวมข้อมูล/เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมี
แบบฟร์อม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
 
      
 
 

         ส านักปลัดเทศบาล 

         มกราคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ เทศบาลต าบลบ้านสา อ าเภอแจห้่ม จังหวัดล าปาง      3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลบ้านสา มีหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
บุคลากรเทศบาลต าบลบ้านสาทุกระดับ ก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึกป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่ายใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนาน ากลยุทธ์
การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ สู่เป้าหมายเดียวกัน 
คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ และศรัทธาต่อ
การบริหารราชการของหน่วยงาน น าไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการ
รับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย 
 1. ทางไปรษณีย์ เทศบาลต าบลบ้านสา เลขที่ 120 หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
52120 
 2. เว็บไซต์เทศบาลต าบลบ้านสา www.bansa.go.th 
 3. เฟสบุ๊ค เทศบาลต าบลบ้านสา 
 4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 5. ทางโทรศัพท์ 0-5436-9757 
 6. ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ด าเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่สอดคล้องกับพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ก าหนดว่า      
“เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถาม หรือแจ้งการด าเนินการ
ให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล” ซึ่งอ านาจหน้าที่
ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วน
ราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนเทศบาลต าบลบ้านสาจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน        
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นหลัก ภายใต้การอภิบาลการรับเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสการทุจริต คือ การป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟ้ืนฟูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลของระบบ
อย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าเป็นแนวทางการด าเนินงานให้เกิด
รูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต และประพฤติมิชอบให้เป็น
แนวทางปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
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 2.3 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่
พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงและเผยแพร่ให้กับบุคลากรภายนอก หรือผู้ให้บริ การให้สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
 2.4 เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตามหลักธรรมาภิบาล 
 
3.ค าจ ากัดความ 
 เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่สังกัด
เทศบาลต าบลบ้านสา เช่น การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต หรือพบความผิดปกติใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลบ้านสา 
 ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น  มีสิทธิ
เสนอค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อเทศบาลต าบลบ้านสา หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
 หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลต าบลบ้านสา 
 
4.บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 4.1 เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
 4.2 ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ 
 4.3 เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 
 4.4 คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 4.5 ประสานงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 4.6 ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันการทุจริต และการคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4.7 ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
5.ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 5.1 ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เว็บไซต์ www.bansa.go.th 
 5.3 Facebook เทศบาลต าบลบ้านสา 
 5.4 ทางโทรศัพท์ 0 5436 9757 
 5.5 ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 5.6 ทางไปรษณีย์ เทศบาลต าบลบ้านสา เลขที่ 120 หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
52120 
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6.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลต าบลบ้านสา รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียน 6 ช่องทาง 
 6.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 6.3 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือส่งผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปเพื่อทราบและพิจารณา 
 6.4 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตอบข้อซักถาม 
ชี้แจงข้อเท็จจริง 
 6.5 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เพ่ือทราบเบื้องต้นภายใน 
15 วัน 
 6.6 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 6.7 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณเพ่ือการประมวลผล และ
สรุปผลวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
 6.8 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจัดเก็บเรื่อง 
 
7.การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 

ช่องทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบของช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับข้อร้องเรียน
เพื่อประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

-ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  
-ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊ค ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  
-ร้องเรียนทางโทรศัพท ์ ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  
-ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีการ้องเรียน ภายใน 1 วันท าการ  
-ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ทุกครั้ง ภายใน 1 วันท าการ  
-ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  
 
8.หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 8.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
 1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
 2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

 3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการสืบสวน/
สอบสวนได ้
 4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
 8.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มีได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อ
บุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 8.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ 
ของเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลต าบลบ้านสา 
 8.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในการ
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูลและเก็บเป็นฐานข้อมูล 
 8.5 ให้เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐานแวดล้อม
ชัดเจนและเพียงพอที่จะท าการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ ซึ่ งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
 2) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งที่สุดแล้ว 
 3) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ
องค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ด าเนินการหรือ
ด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 
 4) ค าร้อง/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งยังสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 
 นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณา
หรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี
 

9.การบันทึกข้อร้องเรียน 
 9.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อกลับเรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤติการณ์ที่เก่ียวข้องและสถานท่ีเกิดเหตุ 
 9.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เทศบาลต าบลบ้านสา 
 

10.การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน 
 10.1 หากเรื่องร้องเรียนอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกองหรือส านักให้หน่วยงานนั้นรายงานผลให้ผู้ร้องเรียน
ทราบโดยตรง ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและส าเนาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ จ านวน 1 ชุด เพ่ือจะได้
รวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสต่อไป 
 10.2 หากเรื่องร้องเรียนนั้นผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ ด าเนินการโดยตรงให้
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ รายงานผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน 
11.การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 11.1 รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจ าไตรมาสรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกไตรมาส 
 11.2 รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณเพ่ือน ามาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียนใน
ภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป 
 
 
 
 
 
 



การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ เทศบาลต าบลบ้านสา อ าเภอแจห้่ม จังหวัดล าปาง      7 
 

12.แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังขั้นตอนการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต เทศบาลต าบลบ้านสา 

อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

จดหมายร้องเรียน 

หนังสือจังหวัด/อ าเภอ 

โทรศัพท์ฯ เป็นต้น 
 

 

เทศบาลต าบลบ้านสา 
 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

จากเว็บไซต์ 
www.bansa.go.th และ 

เฟสบุ๊คของเทศบาล 
 

ทะเบียนหนังสือรับ   
เทศบาลต าบลบ้านสา 

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) 
 

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต               
และเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ  

(ระยะเวลา 1 วัน) 
 

แจกจ่ายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ไปด าเนินการตามค าสั่งของ

ผู้บังคับบัญชา             
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) 

 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ต้องพิจารณาวินัย 

-เสนอตามล าดับชั้น 

-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

-ด าเนินการแก้ไข 

-รายงานผลผู้บังคับบัญชาทราบ 

-แจ้งผู้ร้องเป็นหนังสือเพ่ือทราบ 

(กรณีไม่แล้วเสร็จในครั้งเดียวให้แจ้งครั้งแรก
ภายใน 15 วัน) 

http://www.bansa.go.th/
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ภาคผนวก 
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แบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตนเอง) 
 

        เทศบาลต าบลบ้านสา 
        อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 52120 

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

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

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านสา 

 ข้าพเจ้า..............................................................................................อายุ......................ปี อยู่บ้านเลขที่........................ 
หมู่ที่...................ต าบล..................................................อ าเภอ.............................................จังหวัด............................................... 
โทรศัพท์..............................................อาชีพ.......................................................ต าแหน่ง.............................................................. 
เลขบัตรประชาชน..................................................................................ออกโดย............................................................................ 
วันออกบัตร............................................บัตรหมดอายุ.................................................... มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส เพ่ือให้เทศบาลต าบลบ้านสา พิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... 

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่ง
เอกสาร/หลักฐานประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต (ถ้ามี) ได้แก่ 

1. ......................................................................................................  จ านวน ....................... ชุด 
2. ......................................................................................................  จ านวน ....................... ชุด 
3. ......................................................................................................  จ านวน ....................... ชุด 
4. ......................................................................................................  จ านวน ....................... ชุด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (......................................................) 
 ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

 
 
 
 
 


