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ค าน า 

ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ มีบทบำทหน้ำที่หลักในกำรก ำหนดทิศทำง วำงกรอบกำรด ำเนินงำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนรำชกำร 
ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  ด้วยหลักกำร
บริหำรงำนที่ดี (Good Governance) และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน ในกำรตรวจสอบและเฝ้ำระวัง
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลำกรและผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลำกรและผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต เป็ นไปอย่ำงมี
มำตรฐำน เป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน มีระบบและระเบียบขั้นตอนที่ชัดเจน เกิดประโยชน์ต่อกำรติดต่อรำชกำร
หรือกำรขอรับบริกำรของประชำชน อีกทั้งยังช่วยอ ำนวยควำมสะดวกต่อบุคลำกรและผู้ปฏิบัติงำนของ
ส ำนักงำนเขต ในกำรให้บริกำรผู้มำติดต่อรำชกำรอย่ำงสะดวก เป็นธรรม เท่ำเทียมและโปร่งใส คู่มือแนวปฏิบัติ  
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลำกรและผู้ปฏิบัติงำน ในส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ 
ฉบับนี้ ได้รวบรวมแนวทำงกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ไว้อย่ำงเป็นระบบ 
เพ่ือให้กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวคล่องตัวและบรรลุผลสัมฤทธิ์ อย่ำงรำบรื่นและเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย 
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แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของบุคลากรและผู้ปฏิบัตงิานในส านักงานเขตทวีวัฒนา 

 
1. หลักการและเหตุผล     

 ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ มีบทบำทหน้ำที่หลักในกำรก ำหนดทิศทำง วำงกรอบกำรด ำเนินงำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนรำชกำร 
ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบำะแสกำรทุจริต จำกช่องทำงกำรรับ
เรื่องร้องเรียนของส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ โดยปฏิบัติตำมคู่มือแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบของบุคลำกรและผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำฉบับนี้ ซึ่งสอดคล้องกับพระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มำตรำ 83 ที่ก ำหนดไว้ว่ำ 
“เมื่อส่วนรำชกำรใดได้รับกำรติดต่อสอบถำมเป็นหนังสือจำกประชำชน หรือส่วนรำชกำรด้วยกันเกี่ยวกับงำนที่
อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้น ให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้นที่จะต้องตอบค ำถำมหรือแจ้งกำร
ด ำเนินกำรให้ทรำบภำยใน 15 วัน หรือภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดบนพ้ืนฐำนของหลักธรรมำภิบำล (Good 
Governance)”  

ซึ่งอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือกำรละเว้นกำร
ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของบุคลำกรและผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ จึงเป็นเรื่องจ ำเป็นที่ส ำนักงำน
เขตทวีวัฒนำ ต้องด ำเนินกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ภำยใต้หลักธรรมำภิบำลดังกล่ำว 
 
2. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในส ำนักงำนเขต
ทวีวัฒนำ มีแนวทำง กระบวนกำรและขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  

2. เพ่ือให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบสำมำรถน ำไปเป็นกรอบแนวทำง 
กำรด ำเนินงำนให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  3. เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีกำรปฏิบัติตำม 
ข้อก ำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่ก ำหนดไว้อย่ำงเป็นธรรม เท่ำเทียมและมีประสิทธิภำพ  

4. เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชำชนและผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแส ตำมหลักธรรมำภิบำล               
(Good Governance)   
 
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  1. เป็นศูนย์กลำงในกำรรับและด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่อำจ
เกิดข้ึนในส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ 

2. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของส่วนรำชกำรอย่ำงรวดเร็ว  
  3. วำงมำตรกำรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำช่องทำงรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของส ำนักงำน
เขตทวีวัฒนำ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน 
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4. ค าจ ากัดความ  
  เรื่องร้องเรียน หมำยถึง ควำมเดือดร้อนเสียหำยอันเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ในด้ำนต่ำงๆ 
ของบุคลำกรหรือผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ เช่น กำรประพฤติมิชอบหรือมีพฤติกำรณ์ส่อไปในทำง
ทุจริตหรือพบควำมผิดปกติในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ 
  ผู้ร้องเรียน หมำยถึง ผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยจำกกำรกระท ำตำมที่ร้องเรียน ผู้รับ
มอบอ ำนำจ รวมทั้งผู้พบเห็นหรือทรำบเบำะแสในเรื่องข้อร้องเรียน 
  เจ้าหน้าที่ หมำยถึง บุคลำกรหรือผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ 
  ทุจริต หมำยถึง กำรแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น 
  ประพฤติมิชอบ หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งใน
ต ำแหน่งหรือหน้ำที่ หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหรือหน้ำที่อันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมำยจะควบคุมดูแลกำรรับ กำรเก็บรักษำ หรือกำรใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วน
รำชกำรไม่ว่ำกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัตินั้น เป็นกำรทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตำม และให้หมำยควำมรวมถึง 
กำรประมำทเลินเล่อในหน้ำที่ดังกล่ำวด้วย 

การด าเนินการ หมำยถึง กำรจัดกำรกับเรื่องหรือกำรแจ้งเบำะแส ตั้งแต่เริ่มต้นที่ได้รับเรื่องจนถึง
ได้รับกำรแก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแส ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแสแจ้งชื่อ 
ที่อยู่และแนบเอกสำรหรือหลักฐำนอื่นใด ระบุบุคคลและพฤติกรรมกำรกระท ำตำมที่ร้องเรียนอย่ำงชัดเจน  
 
5. ช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส  

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง : ณ จุดรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ BFC หรือ ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์  
    ฝ่ำยปกครอง ชั้น 2 ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ 
๒. ตู้รับเรื่องร้องเรียน/กล่องรับควำมคิดเห็น : ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ  
๓. ทำงไปรษณีย์ :  ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ เลขที่ 1 ถนนอุทยำน ซอย 5 แขวงทวีวัฒนำ  
    เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10170 
๔. โทรศัพท ์: หมำยเลข 0 2441 4973-83  
๕. โทรสำร : หมำยเลข 0 2441 4734 
๖. เว็บไซต์ :  https://webportal.bangkok.go.th/thawiwatthana  
๗. เฟซบุ๊ก :  www.facebook.com/เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร  
8. E-mail : thawiwatthana@hotmail.com 

 
6. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

1. ใช้ถ้อยค ำหรือข้อควำมสุภำพ และจะต้องมีรำยละเอียด ดังนี้  
1) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแสชัดเจน  
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส  
3) ข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแส ปรำกฏอย่ำงชัดเจน 

ชัดแจ้งเพียงพอที่สำมำรถด ำเนินกำรสืบสวน/สอบสวนได ้ 
4) ระบุพยำนเอกสำร พยำนวัตถุและพยำนบุคคล (ถ้ำมี)  

2. ข้อร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้ำงกระแสหรือ
สร้ำงข่ำวที่เสียหำยต่อบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

https://webportal.bangkok.go.th/thawiwatthana
http://www.facebook.com/เขตทวีวัฒนา%20กรุงเทพมหานคร%208
http://www.facebook.com/เขตทวีวัฒนา%20กรุงเทพมหานคร%208
mailto:thawiwatthana@hotmail.com
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3. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแส ได้รับควำมเดือดร้อนหรือควำมเสียหำย อันเนื่องมำจำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ ของเจ้ำหน้ำที่ ดังนี้ 

๑) กระท ำกำรทุจริตต่อหน้ำที่ 
๒) กระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
๓) ละเลยหน้ำที่ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
๔) ปฏิบัติหน้ำที่ล่ำช้ำเกินสมควร 
๕) กระท ำกำรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำยเนื่องจำกกระท ำโดยไม่มีอ ำนำจหรือนอกอ ำนำจ

หน้ำที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย   
4. เรื่องร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแส ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สำมำรถหำข้อมูล

เพ่ิมเติมได้ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่องหรือรับทรำบเป็นข้อมูลและเก็บไว้
ในฐำนข้อมูล 
  5. เรื่องร้องเรียนที่อำจไม่รับพิจำรณำ 

1) ค ำร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ไม่ลงลำยมือชื่อ ที่อยู่ ต ำแหน่ง  
ไม่รับไว้พิจำรณำ เว้นแต่มีกำรระบุหลักฐำนปรำกฏชัดเจน ตลอดจนชี้พยำนบุคคลแน่นอนเท่ำนั้น 

2) ค ำร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสที่เข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศำล
ได้มีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งถึงที่สุดแล้ว จะไม่รับไว้พิจำรณำ 

3) เรื่องร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแส ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนอ่ืนที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบโดยตรงหรือองค์กรอิสระที่กฎหมำยก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ จะไม่รับไว้ พิจำรณำ เว้นแต่ค ำร้องนั้น
ระบุว่ำหน่วยงำนดังกล่ำวไม่ด ำเนินกำรหรือด ำเนินกำรแล้วแต่ยังไม่มีผลควำมคืบหน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ ว่ำจะรับไว้พิจำรณำหรือไม่ เป็นเรื่องเฉพำะกรณี 

4) ค ำร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแส ที่เกิดจำกกำรโต้แย้งสิทธิระหว่ำงบุคคลต่อบุคคล
ด้วยกัน จะไม่รับไว้พิจำรณำ นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลพินิจของส ำนักงำนเขต
ทวีวัฒนำ ว่ำจะรับไว้พิจำรณำหรือไม่ โดยให้เป็นเรื่องเฉพำะกรณี 
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7. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยร์ับเรื่องร้องทุกข์ 
ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง 

ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ 
กล่องรับฟังควำมคิดเห็น 

ร้องเรียนทำงไปรษณีย ์

ร้องเรียนทำงโทรศัพท/์
โทรสำร 
 

ยุติเรื่อง 
แจ้งผู้ร้องทรำบ (ภำยใน ๔๕ วัน) 

กระท ำผิดทำงอำญำ 

สิ้นสุดกำรด ำเนินกำร 
แจ้งให้ผู้ร้องทรำบ 

ลงทะเบียนรับเรื่อง 
ประสำนหน่วยงำนที่รับผิดชอบด ำเนินกำร 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง (ภำยใน ๓ วัน) 

ร้องเรียนทำงเว็บไซต/์ 
เฟซบุ๊ก/อีเมลล ์
 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ำไม่มีมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ำมีมูล 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวน
ข้อเท็จจริง (ภำยใน 6๐ วัน) 

ร้องทุกข์ต่อ 
พนักงำนสอบสวน 

แจ้งผลให้ผูร้้องทรำบ  
เบื้องต้นภำยใน 15วัน 

กระท ำผิดทำงวินัย กระท ำผิดทำงละเมิด 

ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำร 
ทำงวินัยอย่ำงเด็ดขำด 

(ภำยใน ๑๒๐ วัน) 

ด ำเนินกำรเพ่ือให้ชดใช้
ค่ำเสียหำย โดยแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง
ควำมรับผิดทำงละเมิด 
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8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    
1. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ รับเรื่องร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติ       

มิชอบ จำกช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ ลงรับเรื่องเข้ำระบบสำรบัญ ภำยใน 1 วันท ำกำร 
2. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น วิเครำะห์เนื้อหำของเรื่องร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสด้ำนกำร

ทุจริตและประพฤติมิชอบ สรุปควำมเห็นเสนอและจัดท ำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปทรำบและพิจำรณำ    
3. ส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ตอบข้อซักถำม ชี้แจงข้อเท็จจริง ภำยใน ๓ วัน

ท ำกำร  
4. รับรำยงำนและติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้ง   

ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือทรำบเบื้องต้นภำยใน 15 วัน    
5. ด ำเนินกำรตรวจสอบสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่มีมูลที่ควร

กล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิดวินัยจะสั่งยุติเรื่อง และแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบ ภำยใน ๔๕ วัน 
6. หำกปรำกฏว่ำเป็นเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของข้ำรำชกำรหรือบุคลำกร

กรุงเทพมหำนคร ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ มีก ำหนดของกระบวนกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตให้แล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำ 60 วัน 

7. ด ำเนินกำรทำงวินัย กรณีตรวจสอบพบมูลอันควรเชื่อได้ว่ำมีกำรกระท ำผิดฐำนทุจริตต่อ
หน้ำที่ กระท ำผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร หรือกระท ำควำมผิดต่อหน้ำที่ในกำรยุติธรรม ด ำเนินกำรตำมที่
ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ภำยใน 120 วัน 

8. รำยงำนผลกำรสอบกลั่นกรองและควำมคืบหน้ำในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้ำรำชกำรและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ 
ให้ส ำนักงำน ก.ก. ทรำบ ภำยในวันที่ 25 ของทุกเดือน 
 
๙. การคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล    
 ๑. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง สำมำรถเลือกที่จะ
ไม่เปิดเผยตนเอง หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยนั้นจะท ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัย หรือเกิดควำมเสียหำย 
 ๒. ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ จะไม่เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภำพ หรือข้อมูลอ่ืนใดที่สำมำรถ
ระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล เว้นแต่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลจะให้ควำมยินยอมด้วยควำมสมัครใจ 
 ๓. ผู้รับเรื่องร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แหล่งที่มำของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เป็นควำมลับ และจะเปิดเผยเท่ำที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมเสียหำยของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้
ข้อมูล 
 ๔. กรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่ ำตน
อำจได้รับควำมไม่ปลอดภัย หรืออำจเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลสำมำรถร้องขอให้
ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองที่เหมำะสมก็ได้ หรือส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำอำจก ำหนด
มำตรกำรคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไม่ต้องร้องขอก็ได้ หำกเห็นว่ำเป็นเรื่องที่มีเหตุอันจะก่อให้เกิด
ควำมเดือดร้อนเสียหำยหรือไม่ปลอดภัย 
 ๕. ผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยกระบวนกำรที่มี
ควำมเหมำะสมและเป็นธรรม  
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ศูนย์รับเร่ืองร้องทุกข์เขตทวีวัฒนา 
โทร. 02 441 4973 - 84  โทรสาร. 02 441 4734 

 

แบบรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์เขตทวีวัฒนา 
 

 
เลขที่ กท    . 
วัน/เดือน/ปี               เวลำ   . 
ช่องทำงกำรร้องเรียน  กำรร้องเรียนผ่ำนทำงโทรศัพท์  มำด้วยตนเอง 
ชื่อผู้แจ้ง                                                                                                  
ที่อยู่ บ้ำนเลขท่ี    หมู่ที่     ตรอก/ซอย     ถนน                           . 
แขวง   เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์                                                 . 
เรื่องร้องทุกข์และแจ้งเบำะแส 
                                     . 
                                    . 
                                    . 
                                    . 
                                    . 
                                    . 
                                    . 
                                    . 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นค ำร้องทุกข์/ผู้รับแจ้ง  
                        (...................................................)                          
 
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เขตทวีวัฒนำ 
 เพ่ือโปรดพิจำรณำ เห็นควรมอบฝ่ำย            ด ำเนินกำร และแจ้งผู้ร้องพร้อมทั้งรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนให้ผู้อ ำนวยกำรศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เขตทวีวัฒนำทรำบ ภำยใน 3 วัน 
       

 

 


