
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ลงทะเบียนรับเรื่อง 
ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง (ภายใน 3 วัน) 

แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ
เบ้ืองต้นภายใน 15 วัน 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
พบว่ามีมูล 

ยุติเรื่อง 
(ภายใน 45 วัน) 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
พบว่าไม่มีมูล 

กระท าผิดทาง
วินัย 

กระท าผิดทาง 
ละเมิด 

ด าเนินการเพ่ือให้
ชดใช้ค่าเสียหาย โดย
แต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด 

ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ 
ทางวินัยอย่างเด็ดขาด 
(ภายใน 120 วัน) 

หน่วยงานมีมาตรการป้องกันผู้แจ้ง
เบาะแสการทุจริตคอรร์ัปช่ัน โดยให้
ถือเป็นความลับทางราชการ ปกปิดมิให้
มีการเปิดเผยชื่อหรือข้อมูลอย่างอื่น
ของผู้แจ้ง แล้วด าเนินการสืบสวน 
ทางลับว่ามีมูลความจรงิหรือไม่เพียงใด 

ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจ
ให้ข้อมูลเพื่อใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูล 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นผลร้าย 
ต่อบุคคลอื่น ให้พิจารณาด าเนินการ
ลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาด 

ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

ร้องเรียนทางไปรษณีย ์

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 

ร้องเรียนทางส่ือออนไลน ์

แต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวน 

(ภายใน 60 ) 
แจ้งผลให ้
ผู้ร้องทราบ 

กระท าผิดทาง
อาญา 

ร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fth%2Fvectors%2F%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599-%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597-%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD-%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2597-309488%2F&psig=AOvVaw1334B7QmVPGOUTo0TjqIPs&ust=1621571131163000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi6rrG11_ACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.nonglom.go.th%2F%3Fp%3D5464&psig=AOvVaw2zSUCwug7s8b9FSu3w_lbD&ust=1621572210774000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDkubu51_ACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fgovernment-ticket.com%2F&psig=AOvVaw3RI65FP51invnzzNX_gslr&ust=1621572823514000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjJwey71_ACFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstore.line.me%2Fstickershop%2Fproduct%2F1286378%2Fth&psig=AOvVaw2r9aLigS-YyqaD37BCZ6KG&ust=1621573297985000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC0zr291_ACFQAAAAAdAAAAABAE


จุดรับเร่ืองร้องทุกข์ ณ ศูนย์ BFC 

Website ส ำนักงำนเขตทวีวฒันำ : 
https://webportal.bangkok.go.th/thawiwatthana 

Facebook ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ : 
www.facebook.com/เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 

โทรศัพท์ : 0 2441 4973 - 84 

E-mail : thawiwatthana@hotmail.com 

ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตทวีวัฒนา โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5510 

ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน 

ไปรษณีย์ : ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ เลขที่ 1 ถ.อุทยำน ซอย 5 
               แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ 10170  สำยด่วน กทม. 1555 



   

 
 

 

ประกาศส านักงานเขตทวีวัฒนา 
เรื่อง  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

   
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ       

ทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ตามแนวทางการประเมินที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่งก าหนดให้
มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติและมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต รวมทั้ง 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต กรุงเทพมหานครได้ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครขึ้น 
ตามหนังสือที ่กท 0306/451 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 

ดังนั้น เพ่ือให้ส านักงานเขตทวีวัฒนาปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร    
จึงก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและบุคลากรส านักงานเขตทวีวัฒนา ดังนี้ 

1. ช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

๑.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง : ณ จุดรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ BFC หรือ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  
    ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

1.๒ ตู้รับเรื่องร้องเรียน/กล่องรับความคิดเห็น : ส านักงานเขตทวีวัฒนา  
1.๓ ทางไปรษณีย์ :  ส านักงานเขตทวีวัฒนา เลขที่ 1 ถนนอุทยาน ซอย 5 แขวงทวีวัฒนา  

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 
1.๔ โทรศัพท์ : หมายเลข 0 2441 4973 - 84  
1.๕ โทรสาร : หมายเลข 0 2441 4734 
1.๖ เว็บไซต์ :  https://webportal.bangkok.go.th/thawiwatthana  
1.๗ เฟซบุ๊ก :  www.facebook.com/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
1.8 E-mail : thawiwatthana@hotmail.com 

2. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 2.1 เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายปกครอง รับเรื่อง และลงเรื่องเข้าระบบสารบัญ 
 2.2 เสนอเรื่องถึงผู้บังคับบัญชา 
 2.3 ผู้บังคับบัญชาส่งเรื่องถึงฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการร้องเรียน 
 2.4 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสืบสวนข้อเท็จจริง 
 2.5 ด าเนินการตรวจสอบสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่มีมูล 

ที่ควรกล่าวหาว่ากระท าความผิดวินัยจะสั่งยุติเรื่อง และแจ้งแก่ผู้มีส่วนเกีย่วข้องรับทราบ 
 
 

2.6 ด าเนินการ… 

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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 2.6 ด าเนินการทางวินัย กรณีตรวจสอบพบมูลอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าผิดฐานทุจริต

ต่อหน้าที่ กระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท าความผิดต่อหน้าที่ในการยุติธรรม ด าเนินการตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป 

3. กระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน 
 ภายหลังด าเนินการตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนในเบื้องต้นแล้ว หากปรากฏว่าเป็น

เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือบุคลากรกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทวีวัฒนา   
มีก าหนดของกระบวนการเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วันท าการ 

4. การก ากับติดตามและรายงานสรุปผล 
 ส านักงานเขตทวีวัฒนา รายงานผลการสอบกลั่นกรองและความคืบหน้าในการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทวีวัฒนา ให้ส านักงาน ก.ก. ทราบ ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  21  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 

                    (นายดิชา  คงศรี) 
                                    ผู้อ านวยการเขตทวีวัฒนา 
 



 

 
 

ประกาศส านักงานเขตทวีวัฒนา 
เรื่อง  มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น 

   
ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการ

หรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

เพ่ือให้การด าเนินการคุ้มครองดูแลแก่ผู้ที่ถูกคุกคามหรือถูกกลั่นแกล้งจากผลของการให้ข้อมูล
หรือเป็นพยาน หรือถูกร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรม ในเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 
ของกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทวีวัฒนา จึงขอประกาศก าหนดมาตรการคุ้มครองดูแลแก่ผู้ที่ถูกคุกคามหรือ
ถูกกลั่นแกล้งกรณีมกีารร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้ 

1. มาตรการคุ้มครองดูแลแก่ผู้ที่ถูกคุกคามหรือถูกกลั่นแกล้งจากผลของการให้ข้อมูลหรือเป็น
พยานหรือถูกร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรมในเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ด าเนินการดังนี้ 

1.1 กรณีบัตรสนเท่ห์ไม่ลงลายมือชื่อ ที่อยู่ ต าแหน่ง ไม่รับไว้พิจารณา เว้นแต่มีการระบุ
หลักฐานปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

1.2 กรณีร้องเรียนโดยระบุชื่อ ต าแหน่ง ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับร้องเรียน  
ให้ถือเป็นความลับทางราชการแล้วส่งส าเนา โดยปิดชื่อผู้ร้องให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวโทษท าการสืบสวน
ทางลับว่ามีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด ถ้าเห็นว่า 

 1.2.1 กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ให้ยุติเรื่องแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชา 
ที่ได้รับเรื่องราวทราบ กรณีผู้ร้องเรียนเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครน าความเท็จมาร้องเรียนให้ด าเนิ นการ
ทางวินัย ถ้าเป็นข้าราชการต่างสังกัด กระทรวง ทบวง กรม ให้รายงานข้อเท็จจริงให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของ
ผู้ร้องเรียนทราบเพ่ือใช้ดุลพินิจสั่งการตามสมควรต่อไป ถ้าเป็นบุคคลภายนอกและผู้ถูกคุกคามหรือผู้ถูก
ร้องเรียน ต้องการด าเนินคดีอาญา ให้ส านักงานกฎหมายและคดีเป็นผู้ช่วยเหลือในการให้ค าแนะน า ปรึกษา 
ทั้งนี้เพ่ือมิให้มีการกลั่นแกล้งกัน 

 1.2.2 กรณีเป็นความผิดทางกฎหมายให้ด าเนินคดีทางอาญา ถ้าปรากฏมีมูลความจริง 
เป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการสอบสวน หรือตั้งกรรมการสอบสวนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน 

1.3 ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควรเพ่ือคุ้มครองผู้ร้องพยานบุคคล            
ที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม ซึ่งอาจเนื่องมาจากร้องเรียนการเป็นพยาน 
หรือการให้ข้อมูลนั้น 

2. มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น 
2.1 เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับแจ้งในเบื้องต้น ให้ถือเป็นความลับทางราชการให้ปกปิดมิให้  

มีการเปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ หรือข้อมูลอย่างอ่ืนที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้แล้ว ด าเนินการสืบสวนทางลับ
ว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่ 

2.2 ในการ… 
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2.2 ในการด าเนินการตามขั้นตอนสืบสวนในทางลับเพื่อหาข้อเท็จจริง หากปรากฏว่าผู้แจ้ง 
เบาะแสเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการต่างสังกัด กระทรวง ทบวง กรม หรือบุคคลภายนอกได้ให้
ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครอย่างยิ่ง ผู้แจ้งพึงมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตอบแทนตามสมควร 
เช่น ความชอบหรือประกาศเกียรติคุณแล้วแต่กรณีเป็นการพิเศษหากปรากฏภายหลังว่าผู้แจ้งเบาะแสได้แจ้ง
ข้อความอันเป็นเท็จ ถ้าเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครให้ด าเนินการตั้งกรรมการสอบสวนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน ถ้าเป็นข้าราชการต่างสังกัด กระทรวง ทบวง กรม ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชา     
ผู้แจ้งเบาะแสทราบ เพ่ือใช้ดุลพินิจสั่งการตามสมควร ถ้าเป็นบุคคลภายนอกและผู้เสียหายต้องการด าเนินการ
คดีอาญาให้ส านักงานกฎหมายและคดีเป็นผู้ช่วยเหลือในการให้ค าแนะน าปรึกษา 

3. มาตรการคุ้มครองดูแลแก่ผู้ที่ถูกคุกคามหรือถูกกลั่นแกล้ง กรณีมีการร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆ 
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือ E-mail Address ของกรุงเทพมหานคร 

 3.1 กรณีผู้ร้องเรียนไม่ระบุชื่อ ที่อยู่ ไม่รับไว้พิจารณา เว้นแต่มีพยานหลักฐานปรากฏ        
ชัดแจ้งตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

 3.2 กรณีผู้ร้องเรียนระบุชื่อ ที่อยู่ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานตามล าดับชั้นถึงผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ และให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจสั่งบรรจุด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น
ว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยหรือไม่ 

  3.2.1 กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยไม่ร้ายแรงให้ด าเนินการตามวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ แต่งตั้งกรรมการขึ้นท าการสอบสวน กรณีเป็นความผิดทางกฎหมายให้ด าเนินคดี
ทางอาญา 

  3.2.2 กรณไีมม่ีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยให้ยุติเรื่อง แล้วรายงานให้ผู้บังคับ 
บัญชาทราบ 

4. กรณีผู้ร้องเรียนเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร น าความเท็จมาร้องเรียน ให้ด าเนินการ          
ทางวินัย ถ้าเป็นข้าราชการต่างสังกัด กระทรวง ทบวง กรม ให้รายงานข้อเท็จจริงให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของ                    
ผู้ร้องเรียนทราบ เพ่ือใช้ดุลพินิจตามสมควรต่อไป ถ้าเป็นบุคคลภายนอกและผู้ถูกคุกคามหรือผู้ถูกร้องเรียน
ต้องการด าเนินคดีอาญา ให้ส านักงานกฎหมายและคดีเป็นผู้ช่วยเหลือในการให้ค าแนะน า ปรึกษา ทั้งนี้เพ่ือมิให้
มีการกลั่นแกล้งกัน 

5. กรณีผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และเป็นผลดีต่อทางราชการ ผู้ร้องพึงมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนตามสมควร เช่น ความชอบหรือประกาศเกียรติคุณ แล้วแต่กรณีเป็นการพิเศษ 

6. กรณีการสอบสวนถึงที่สุด ปรากฏว่าผู้ถูกคุกคามหรือถูกกลั่นแกล้งทางสื่อมิได้กระท าผิด
ตามที่ถูกกล่าวหา ให้ผู้นั้นแจ้งเป็นหนังสือขอให้บรรณาธิการหรือเจ้าของรายการหรือผู้เกี่ยวข้องของสื่อนั้นๆ  
ลงพิมพ์หรือกระท าการใดๆ ซึ่งแก้ไขหรือปฏิเสธเรื่องนั้น โดยการแก้หรือลงพิมพ์เรื่องดังกล่าวให้ท าเมื่อได้รับ
หนังสือทันที ถ้าไม่ด าเนินการผู้นั้นมีสิทธิด าเนินการทางแพ่งหรือทางอาญาต่อไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่  21  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
            (นายดิชา  คงศรี) 
         ผู้อ านวยการเขตทวีวัฒนา 
 



 
ข้อความประชาสัมพันธ์ 

รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
เฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
 

  ส านักงานเขตทวีวัฒนา ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
การประพฤติมิชอบของข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
คอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ อันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร 

  ส านักงานเขตทวีวัฒนา มีมาตรการที่จะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีประกาศ 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 
รายละเอียดสรุป ดังนี้ 

- กรณีบัตรสนเท่ห์ไม่ลงลายมือชื่อ ที่อยู่ ต าแหน่ง ไม่รับไว้พิจารณา เว้นแต่มีการระบุหลักฐาน
ปรากฏชัดเจน ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

- กรณีผู้ร้องเรียนระบุชื่อ ต าแหน่ง ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่อง ให้ถือเป็น 
ความลับราชการแล้วน าส่งส าเนาโดยปิดชื่อผู้ร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวโทษท าการสืบสวนทางลับ
ว่ามีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด 

- กรณีไม่มีมูลให้ยุติเรื่องแล้วรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ กรณีผู้ร้องเรียนเป็นข้าราชการสังกัด
ส านักงานเขตทวีวัฒนาน าความเท็จมาร้องเรียนให้ด าเนินการทางวินัย ถ้าเป็นข้าราชการต่างสังกัดให้รายงาน
ต้นสังกัดทราบ 

- กรณีผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และผลดีต่อทางราชการ ผู้ร้องมีสิทธิได้รับประโยชน์ 
ตอบแทนตามสมควร เช่น ความชอบหรือประกาศเกียรติคุณแล้วแต่กรณีเป็นการพิเศษ ฯลฯ 

พบเห็นข้าราชการและบุคลากรสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนา 
ทุจริตคอร์รัปชั่นหรือประพฤตมิิชอบ 
กรุณาแจ้งผู้อ านวยการเขตทวีวัฒนา 

 
 

ที่อยู่ ส านักงานเขตทวีวฒันา 
1 ถนนอุทยาน ซอย 5 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 

โทรศัพท์  0 2441 4973-84  โทรสาร 0 2441 4734 
E-mail : thawiwatthana@hotmail.com 

 
 


