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 เทศบาลตำบลบ้านปล้อง มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงาน
การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมทางภาครัฐ ภาคเอกชน โดยรวมกำหนดเป้าหมายการพัฒนา นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นใน
เทศบาลตำบลบ้านปล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและประชาชน และ
อำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการ  เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยได้รวบรวมแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ทั้งนี้
เพ่ือให้การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 

           

         เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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บทที่ 1 

บทนำ 

หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลตำบลบ้านปล้อง มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและ
คุ ้มครองจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านปล้องทุกระดับ กำหนดมาตรการปลูกจิตสานึก ป้องกัน 
ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วม
กำหนดเป้าหมายการพัฒนา นำกลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครอง จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงานโครงการที ่วางไว้ไปสู ่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีความพึงพอใจ เชื่อมั่นและศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน นำไปสู่ค่า
ดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
  นอกจากนี้ ยังมีหน้าที ่สำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื ่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของงาน
รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน 6 ช่องทาง ประกอบด้วย  
  1. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ชั้น 2 ทุกวันเวลาทำการ  
  2. โทรศัพท์ 053-954162 ตอ่ 204 โทรสาร 053-954278 ทุกวันเวลาทำการ  
  3. เว็บไซต์http://www.banplong.go.th/complain  
  4. สื่อสังคมออนไลน์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100018779341667  
  5. ตู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  
  6. ไปรษณีย์ ตามที่อยู่ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง เลขที่ 999 หมู่ที่ 11 
ตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57230  
  ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ดำเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๓๘ 
กำหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือส่วนราชการด้วยกัน
เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถาม
หรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน ๑5 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
ซ่ึงอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนเทศบาลตำบลบ้านปล้อง จำเป็นต้อง
ดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้าง
ภาพลักษณ์และความเชื่อม่ัน ตอบสนองความต้องการชองประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับ
เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟู บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื ่อให้บุคลากรผู ้เกี ่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางการ
ดำเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบใช้ 
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั ้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 ๓) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการให้
สามารถเข้าใจและ ใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
 ๔) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อน 
นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับ งานรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ ร้องเรียนคอรัปชั่น 
 ๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่ 
เกี่ยวข้อง 
 ๒) ประสาน เร่งรัดและกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
 ๓) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 
 ๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
 5) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ
คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 1. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ชั้น 2 ทุกวันเวลาทำการ  
 2. โทรศัพท์ 053-954162 ต่อ 204 โทรสาร 053-954278 ทุกวันเวลาทำการ  
 3. เว็บไซต์http://www.banplong.go.th/complain  
 4. สื่อสังคมออนไลน์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100018779341667  
 5. ตู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  
 6. ไปรษณีย์ ตามที่อยู่ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง เลขท่ี 999 หมู่ที่ 11 ตำบล
บ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57230 

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๑. ใช้ถ้อยคำหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย  
  1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
  ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
  3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล 
ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ
สืบสวน/สอบสวนได้  
  ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
 ๒. ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหาย
ต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๓. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 
ของเจ้าหน้าที่สังกดัเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 ๔. เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน
การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื ่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูลและเก็บเป็น
ฐานข้อมูล  
 ๕. ให้เป็นคำร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้  
  ๑) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐาน
แวดล้อมชัดเจนและเพียงพอที่จะทาการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง  
  ๒) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำ
พิพากษาหรือคำสั่งที่สุดแล้ว  
  ๓) เรื ่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คำร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่
ดำเนินการหรือดำเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา  
  ๔) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งยังสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน  
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่
เป็นเรื่องเฉพาะกรณี  
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การบันทึกข้อร้องเรียน  
 ๑) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลข
ติดต่อกลับเรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤติการณ์ที่เก่ียวข้องและสถานที่เกิดเหตุ  
 ๒) ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน  
 ๑) หากเรื่องร้องเรียนอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกองหรือสำนักให้หน่วยงานนั้นรายงานผลให้ผู้ร้องเรียน
ทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและสำเนาให้เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ ชุด เพื่อจะได้
รวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสต่อไป  
 ๒) หากเรื่องร้องเรียนนั้นผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการโดยตรงให้เจ้าหน้าที่ 
รายงานผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน  

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
 ๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนรายงานให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้องทราบ
ทุกหกเดือน 
 ๒) รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณเพื่อนำมาวิเคราะห์การจัดการข้อ
ร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นนำทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป 
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แผนผงักระบวนการจัดการเรือ่งร้องเรยีน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
 

 

      

      
  
  

      

     
     
     
     

       
 
 
        
        
 
       
  
 
 
 
 
 
 

รับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต 

 

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้งานรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต  
สำนักปลัดเทศบาล ทต.บ้านปล้อง (๑๕ วัน) 

 

ยุติ ไม่ยุต ิ

ยุติเร่ืองแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติแจ้งเร่ืองผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

ต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จ 
เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ยุติเร่ืองแจ้งผู้ร้องทราบ 

         เลือกช่องทางการร้องเรียน 6 ช่องทาง ดังนี้ 
1. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ท่ีสำนักงานเทศบาลตำบลบ้าน
ปล้อง ชั้น 2 ทุกวันเวลาทำการ  
2. โทรศัพท์ 053-954162 ต่อ 204 โทรสาร 053-
954278 ทุกวันเวลาทำการ  
3. เว็บไซต์http://www.banplong.go.th/complain  
4. สื่อสังคมออนไลน์ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=10
0018779341667  
5. ตู้แสดงความคิดเห็น ซ่ึงติดต้ังไว้หน้าอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  
6. ไปรษณีย์ ตามที่อยู่ งานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง เลขที่ 999 หมู่ที่ 11 ตำบล
บ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 
57230 
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ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑) เจ้าหน้าที่งานรับเรื ่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน เทศบาลตำบลบ้านปล้อง รับเรื ่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 6 ช่องทาง 
 ๒) เจ้าหน้าที่งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๓) เจ้าหน้าที่งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา 
 ๔) เจ้าหน้าที่งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ/ตอบข้อ 
ซักถามชี้แจงข้อเท็จจริง 
 5) เจ้าหน้าที่งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือทราบเบื้องต้นภายใน ๑5 วัน 
 ๖) เจ้าหน้าที่งานรับเรื ่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๗) เจ้าหน้าที่งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผลและ 
สรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
 ๘) เจ้าหน้าที่งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน จัดเก็บเรื่อง 
 
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้  
 

ช่องทาง 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ ช่องทาง 
ระยะเวลาดำเนินการ 

รับข้อร้องเรียน ประสานหาทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านทาง Facebook ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ / โทรสาร ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านตู้แสดงความคิดเห็น ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  

 
 



 
ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง) (แบบคำร้อง ๑) 

       สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
       เลขที่ 999 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านปล้อง  
       อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  

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

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

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปล้อง 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................... ...........อายุ............ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่..............ตำบล......................... อำเภอ...............................จังหวัด.............................
โทรศัพท์..........................................อาชีพ...............................................ตำแหน่ง................................................ 
เลขที่บัตรประชาชน.......................................................................... ออกโดย........................... ........................... 
วันออกบัตร.......................................... บัตรหมดอายุ........................................ มีความประสงค์ขอร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสการทุจริต เพ่ือให้เทศบาลตำบลบ้านปล้อง พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาในเรื่อง............................................................................ ............................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................................................ ................................................................................ ...... 

  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต ตามข้างต้นเป็นจริงทุก
ประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 
  1) ........................................................................................ จำนวน.................ชุด 
  2) ........................................................................................ จำนวน.................ชุด 
  3) ........................................................................................ จำนวน.................ชุด 
  4) ........................................................................................ จำนวน.................ชุด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
 

ขอเสดงความนับถือ 
 
 

                        (ลงชื่อ)...............................................................ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส   
    (............................................................) 


