คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พริก
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

คานา
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบแม่่รริก ่ีบทบาทหน้าที่หแัก
ในการกาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนิน งานการป้องกันมแะปราบปรา่การทุจริตมแะประรฤติ่ิชอบ
การส่งเสริ่มแะคุ้่ครองจริยธรร่ของส่วนราชการ ให้สอดคแ้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันมแะ
ปราบปรา่การทุ จ ริ ต เรื่ อ ใช้ เป็ น เครื่ อ ง่ื อ ส าคั ญ ในการสร้ า งการ่ี ส่ ว นร่ ว ่จากทุ ก ภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ด้านการป้องกันมแะปราบปรา่การทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริ่มแะคุ้่ครองจริยธรร่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
โดยร่ว่กาหนดเป้ าห่ายการรั ฒ นากแยุท ธ์ไ ปสู่ การปฏิ บัติ ตา่มผนงาน/โครงการที่ วางไว้ ไปสู่เป้าห่าย
เดียวกัน คือควา่สาเร็จอย่าง่ีประสิทธิภาร มแะประสิทธิผแ นอกจากนี้ ยัง่ี หน้าที่สาคัญ ในการประสาน
ติดตา่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่อ งร้องเรียนการทุ จริตมแะประรฤติ่ิช อบจากช่องทาง
การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 5 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ หู่่ 13 ตาบแ ม่่
รริก อาเภอม่่สรวย จังหวัด เชียงราย 57180 2) เว็บไซต์ “ศูนย์ดารงธรร่” หัวข้อ มจ้งเรื่องร้องเรียน
ทุ จริต /ประรฤติ่ิ ช อบ องค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบแม่่ ร ริก http://maeprik.go.th 3) เฟซบุ๊ ค “องค์ การ
บริห ารส่ วนตาบแม่่ ร ริก ” ๔) กแ่ องรับ เรื่อ งร้องเรียนการทุจ ริต ในองค์ การบริห ารส่ วนตาบแม่่ ร ริก 5)
ช่องทางอื่น ๆ ตา่ที่กาหนดไว้
ในปี ง บประ่าณ ร.ศ. 2561 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบแม่่ ร ริ ก ได้ ท บทวนคู่ ่ื อ การ
ปฏิ บั ติง านกระบวนการจัด การเรื่อ งร้องเรียนการทุ จริต มแะประรฤติ ่ิช อบเรื่ อ เป็ นวิ ธีปฏิ บั ติง าน (Work
Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของสานักปแัด องค์การบริหารส่วน
ตาบแม่่รริก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่่ือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/มจ้งเบาะมส
ด้านการทุจริตมแะประรฤติ่ิชอบ จะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงาน มแะบุคแากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนาไปเป็น
่าตรฐานอย่าง่ีคุณภาร

(นายอุทัย ฟูวงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบแม่่รริก

บทที่ 1
บทนา
1.หลักการและเหตุผล
ศูนย์ดารงธรร่ องค์การบริหารส่วนตาบแม่่รริก ่ีบทบาทหน้าที่หแัก ในการกาหนด
ทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันมแะปราบปรา่การทุจริตมแะประรฤติ่ิ ชอบ การส่งเสริ่ มแะ
คุ้่ครองจริยธรร่ของส่วนราชการ ให้สอดคแ้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน มแะปราบปรา่การ
ทุ จ ริ ต เรื่ อ ใช้ เป็ น เครื่ อ ง่ื อ ส าคั ญ ในการสร้ างการ่ี ส่ ว นร่ ว ่จากทุ ก ภาคี เครื อ ข่ า ยด้ า นการป้ อ งกั น มแะ
ปราบปรา่การทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริ่มแะคุ้่ครองจริยธรร่บุคแากรองค์การ
บริหารส่วนตาบแ
วังไคร้ ทุ กระดั บ ก าหนด่าตรการปแูก จิตสานึ ก ป้ องกัน ปราบปรา่ มแะสร้างเครือข่ าย
ในการ
ป้องกันมแะปราบปรา่การทุจริต ุ่่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่ว่กาหนดเป้าห่ายการรัฒนากแยุทธ์การ
ป้องกันการส่งเสริ่มแะคุ้่ครองจริยธรร่ไปสู่การปฏิบัติตา่มผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าห่ายเดียวกัน
คือ ควา่สาเร็จอย่าง่ีประสิทธิภาร มแะประสิทธิผแ ประชาชนได้รับบริการที่ดี ่ีควา่รึงรอใจ เชื่อ่ั่น มแะ
ศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน นาไปสู่ค่าดัชนีภารแักษณ์ของประเทศไทย (CPI:Corruption
Perception Index) นอกจากนี้ ยัง่ีหน้าที่สาคัญ ในการรับมจ้งเบาะมสมแะเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตา่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตมแะประรฤติ่ิชอบ จากช่องทาง การร้องเรียนของ
ศูนย์หแากหแายช่องทางตา่ที่กาหนด สาหรับในส่วนการปฏิบัติงาน ดาเนินการตา่กระบวนงานจัดการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคแ้องกับรระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หแักเกณฑ์มแะวิธีการบริหารกิจการบ้านเ่ืองที่ดี
ร.ศ. 2546 ่าตรา 38 กาหนดว่า “เ่ื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถา่เป็นหนังสือจากประชาชน
หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ
นั้นที่จะต้องตอบคาถา่หรือมจ้งการดาเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวแาที่กาหนดบน
รื้นฐานของหแักธรร่าภิบาแ (Good Governance) ซึ่ง อานาจหน้ าที่ ดาเนิน การเกี่ ยวกับข้อร้องเรียนการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือการแะเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย่ิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ ดารง
ธรร่องค์การบริหารส่วนตาบแม่่รริก จาเป็นต้องดาเนินการเรื่ อตอบสนองควา่ต้องการของประชาชน
นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่ว่กับ ทุกภาคส่วน เรื่อให้มนวทางการดาเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิด
เป็น รูป ธรร่ ่ี ่าตรฐาน มแะ่ี ประสิท ธิภ ารมแะประสิท ธิผ แ สา่ารถมก้ ไขปัญ หาของประชาชน สร้ าง
ภารแักษณ์มแะควา่เชื่อ่ั่น ตอบสนองควา่ต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ ภายใต้การอภิบาแระบบการ
รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริ่ การรั กษา มแะการฟื้นฟูบนรื้นฐานของหแักธรร่าภิ
บาแ (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดมแะยั่งยืนต่อไป

/๒. วัตถุประสงค์...

-๒2. วัตถุประสงค์
1) เรื่อให้บุคแากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสา่ารถนาไปเป็นกรอบมนวทาง
การดาเนิน งานให้เกิ ดรูปธรร่ ปฏิ บัติ งานตา่่าตรฐาน กระบวนการจัด การเรื่องร้องเรียน/มจ้ง เบาะมส
ด้านการทุจริต มแะประรฤติ่ิชอบ ได้อย่าง่ีประสิทธิภาร
2) เรื่ อ ให้ ่ั่ น ใจว่า กระบวนการจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/มจ้ ง เบาะมสด้ า นการทุ จ ริ ต มแะ
ประรฤติ่ิชอบใช้เป็นมนวทางการปฏิบัติงานตา่ขั้นตอน ที่สอดคแ้องกับข้อกาหนด ระเบียบ หแักเกณฑ์ มแะ
กฎห่าย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนมแะ่ีประสิทธิภาร
3) เรื่ อ เป็ น หแั ก ฐานมสดงขั้ น ตอนมแะวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ส า่ารถถ่ า ยทอดให้ กั บ
ผู้เข้า่าปฏิบัติงานให่่ รัฒนาให้การทางานเป็น่ืออาชีร รว่ทั้งมสดงหรือเผยมรร่ให้กับบุคคแภายนอก หรือ
ผู้ให้บริการให้สา่ารถเข้าใจมแะใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่่ีอยู่ รว่ถึงเสนอมนะ ปรับปรุงกระบวนการ
ในการปฏิบัติงาน
4) เรื่ อ ริ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ข องประชาชนมแะผู้ ร้ อ งเรี ย น/มจ้ ง เบาะมส ตา่หแั ก ธรร่าภิ บ าแ
(Good Governance)
3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
่ี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น การเสริ ่ สร้ า งควา่เข้ ่ มข็ ง มแะเป็ น เครื อ ข่ า ยส าคั ญ
ในการขับเคแื่อนนโยบาย มแะ่าตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรว่ทั้งบูรณาการเชื่ อ่โยงกับ
ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
1) เสนอมนะมก่หัวหน้าส่ วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันมแะปราบปรา่การทุ จริตมแะ
ประรฤติ ่ิ ช อบของส่ ว นราชการ รว่ทั้ ง จั ด ท ามผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น มแะปราบปรา่การทุ จ ริ ต มแะ
ประรฤติ่ิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคแ้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันมแะปราบปรา่การทุจริต มแะ
นโยบายของรัฐบาแที่เกี่ยวข้อง
2) ประสาน เร่งรัด มแะกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตา่มผนปฏิบัติการป้องกัน
มแะปราบปรา่การทุจริตมแะประรฤติ่ิชอบของส่วนราชการ
3) ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติ หรือการแะเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดย่ิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
4) คุ้่ครองจริยธรร่ตา่ประ่วแจริยธรร่ข้าราชการ รนักงานส่วนท้องถิ่น
5) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมแะปราบปรา่การทุจริตมแะประรฤติ่ิชอบ มแะ
การคุ้่ครองจริยธรร่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ติ ด ตา่ ประเ่ิ น ผแ มแะจั ด ท ารายงานการป้ อ งกั น มแะปราบปรา่การทุ จ ริ ต มแะ
ประรฤติ่ิชอบ มแะการคุ้่ครองจริยธรร่ เสนอหัวหน้าส่วนราชการมแะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ่อบห่าย
/4.การร้องเรียน...

-๓4. การร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ
1) ตู้ ไปรษณี ย์ เแขที่ 104 หู่่ 13 ต าบแ ม่่ ร ริ ก อ าเภอ ม่่ ส รวย จัง หวัด เชี ย งราย
57180
2) เว็บไซต์ ศูนย์รับมจ้ง เบาะมส เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตาบแม่่รริก
http://maeprik.go.th
3) ไแน์หรือเฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนตาบแม่่รริก”
๔) กแ่องรับเรื่องร้องเรียน/มจ้งเบาะมส การทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบแม่่รริก
5) หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น สายด่วนผู้บริหาร ช่องทางอิเแ็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. หแักเกณฑ์มแะมนวทางปฏิบัติในการร้องเรียน
1.1 หแักเกณฑ์การร้องเรียน
1.1.1 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับควา่เดือนร้อนหรือควา่
เสียหาย อันเนื่องจากการประรฤติ ปฏิบัติของรนักงานส่วนตาบแ แูกจ้าง
ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
1) การกระทาทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
2) การกระทาควา่ผิดต่อตามหน่งหน้าที่ราชการ
3) การแะเแยหน้าที่ตา่กฎห่ายที่กาหนดให้ต้องปฏิบัติ
4) การกระทาที่เป็นการใช้อานาจ หน้าที่ทางราชการ เอื้อผแประโยชน์
หรือเรียกทรัรย์สิน เรื่อประโยชน์ส่วนตน
1.1.2 เรื่องร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องที่่ีู่แควา่จริง ่ิใช่ แักษณะการกแั่นมกแ้ง
สร้า งควา่เสี ย หาย เดื อ นร้ อ นมก่ บุ ค คแมแะต้ อ ง่ี ห แั ก ฐานมวดแ้ อ ่ที่
ปรากฏชัดมจ้งตแอดจนรยานหแักฐานที่มน่นอน
1.2 ข้อร้องเรียนที่ใช้ เป็นถ้อยคาสุภารมแะต้องระบุบข้อู่แ รอสังเขป ดังนี้
1.2.1 ชื่อ – ชื่อสกุแมแะที่อยู่ ที่สา่ารถติดต่อได้ของผู้ร้องเรียน
1.2.2 ชื่อบุคคแที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุมห่งการร้องเรียน
1.2.3 การกระทาหรือู่แเหตุทั้งหแายที่เป็นเหตุมห่งการร้องเรียน หรือรฤติกรร่
ตา่ส่ควรมห่งู่แเหตุที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน
1.2.4 ระบุบวัน เดือน ปี ที่ชัดเจน
1.2.5 ระบุบรยานเอกสารรยานหรือวัตถุหรือรยานบุคคแ (ถ้า่ี)
1.2.6 แาย่ือชื่อผู้ร้องเรียน
1.3 กรณีการร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนอื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตาบแกาหนด จะรับ
ริจารณาเฉราะรายที่ระบุหแักฐานกรณีมวดแ้อ่ปรากฏข้อชัดมจ้ง ตแอดจนรยานบุคคแ
มน่นอนเท่านั้น
1.4 เรื่องร้องเรียนที่ไ่่รับริจารณา
1.4.1 ข้อร้องเรียนที่่ิได้ทาเป็นแายแักษณ์อักษร
/1.4.2 ข้อร้องเรียน

-41.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไ่่ได้ระบุรยานหรือหแักฐานที่เรียงรอ
1.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไ่่่ีรายการตา่ข้อ 1.2
1.5 ช่องทางการร้องเรียน
1.5.1 ส่งข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตาบแม่่รริก
1.5.2 ส่งข้อเรียนทางจดห่าย ตา่ที่อยู่ขององค์การบริหารส่วนตาบแม่่รริก
เแขที่ 104 หู่่ 13 ต.ม่่รริก อ.ม่่สรวย จ.เชียงราย 57180
1.5.3 ส่งข้อร้องเรียนทางช่องทางอิเแ็กทรอนิกส์ หรือ ช่องทางตา่เว็ปไซต์ ที่
องค์การบริหารส่วนตาบแม่่รริกกาหนด
2. กระบวนการริจารณาดาเนินงาน
2.1 เ่ื่อได้รับข้อร้องเรียน จัก่ีการดาเนินการรวบรว่ข้อู่แร้องเรียนเสนอต่อผู้บังคับบัญชามแะ
บริหารท้องถิ่น เรื่อริจารณาสั่งดาเนินการตา่ขั้นตอนของทางราชการ กรณีข้อร้องเรียนเป็น
บัตรสนเท่ห์จักต้องเป็นไปตา่หแักเกณฑ์ เงื่อนไขประกาศกาหนด
2.2 กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นส่ควรให้มต่งตั้งคณะกรร่การสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ
่อบห่ายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดาเนินการตา่คาสั่งนั้น
2.3 ให้ผู้ที่ได้รับการมต่งตั้งเป็นคณะกรร่การสอบสวนข้อเท็จจริง ริจารณารวบรว่หแักฐาน
ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มแะริจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่า่ีู่แหรือไ่่ มแะให้รายงาน
ผแการสอบสวนข้อเท็จ เรื่อเสนอให้ผู้บริหารเป็นผู้ริจารณาสั่งดาเนินการ
2.4 หากกรณีการสอบสวนข้อเท็จจริง่ีู่แควา่ผิด ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นริจารณาสั่ง
ดาเนินการทางวินัยหรือกฎห่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตา่ระเบียบ ขั้นตอนของทางราชการ
กาหนดไว้ มแะหากกรณีการสอบสวนข้อเท็จจริง ไ่่่ีู่แหรือไ่่่ีหแักฐานเรียงรอ หรือ
ไ่่เข้าเงื่อนไข หแักเกณฑ์ใด เสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นริจารณาสั่งยุติเรื่อง
2.5 ในการดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ให้ดาเนินการอย่างแับ มแะต้องให้โอกาสผู้ถูกกแ่าวหา
ได้ริสูจน์ข้อเท็จจริง อย่างเป็นธรร่ โปร่งใสมแะตรวจสอบได้ รว่ทั้งคุ้่ครองรยาน
ผู้เกี่ยวข้อง
2.6 การดาเนินการให้เป็นไปตา่ระเบียบ ขั้นตอนมแะระยะเวแาตา่ที่ระเบียบ กฎห่ายของ
ทางราชการกาหนด
3. การกากับ ติดตา่ข้อร้องเรียน
3.1 ให้ผู้ที่ได้รับ่อบห่ายดาเนินการมจ้งหรือรายงานผแควา่คืบหน้า ตา่ขั้นตอน วิธีการ ที่
ทางราชการกาหนด ให้มก่ผู้ร้องเรียนทราบ เว้นมต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไ่่ให้ข้อู่แในการติดต่อ
กแับ

-56. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตาบแม่่ร ริก รับ เรื่อง ร้องเรียน/มจ้ง เบาะมสด้านการ
ทุจริตมแะประรฤติ่ิชอบ จากช่องทางที่กาหนด
2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ คัดมยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่องร้องเรียน/มจ้งเบาะมส
ด้านการทุจริตมแะประรฤติ่ิชอบ
3) เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ สรุป ควา่เห็ นเสนอมแะจัดท าหนังสือ
ถึงผู้บั งคับบั ญ ชา
เหนือขึ้นไป ทราบมแะริจารณา
4) เจ้าหน้าที่ ผู้รับ ผิดชอบ ส่ง เรื่อ งให้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องดาเนิ น การ / ตอบข้อ ซักถา่
ชี้มจงข้อเท็จจริง
5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรร่มจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่อทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
6) เจ้าหน้าที่ ศูนย์ดารงธรร่ รับรายงานมแะติดตา่ควา่ก้าวหน้าผแการ ดาเนินงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ ดารงธรร่เก็บข้อู่แในระบบสารบรรณ เรื่อการประ่วแผแ มแะสรุป
วิเคราะห์เสนอผู้บริหาร
8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรร่ จัดเก็บเรื่อง
7. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด าเนิ น การรั บ มแะติ ด ตา่ตรวจสอบข้ อ ร้ อ งเรี ย น/มจ้ ง เบาะมสด้ า นการทุ จ ริ ต มแะ
ประรฤติ่ิชอบที่เข้า่ายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดย่ีข้อปฏิบัติตา่ที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ระยะเวลาดาเนินการรับ
ข้อร้องเรียน เพือ่
ประสานหาทางแก้ไข

ร้ อ งเรี ย นด้ ว ยตั ว เองผ่ า น
กแ่องรับเรื่องร้องเรียน

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทาการ

ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทาการ

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทาการ

ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทาการ

ช่องทางอื่น ๆ

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทาการ

หมายเหตุ

แบบคาร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์ดารงธรร่ตาบแม่่รริก
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบแม่่รริก
อาเภอม่่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
วันที่..................เดือน..............................ร.ศ. ...........................
เรื่อง

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบแม่่รริก
ข้ า รเจ้ า .......................................................................อายุ ......................ปี
อยู่ บ้ า นเแขที่ .............หู่่ ที่ ............ต าบแ .................................อ าเภอ .................................จั ง หวั ด
..................................โทรศัรท์..............................อาชีร .................................................... เแขที่บัตรประชาชน
....................................ออกโดย ................................................วันออกบัตร ...........................วันห่ดอายุ
...........................่ีควา่ประสงค์ขอร้องเรียน/มจ้งเบาะมสการต่อต้านการทุจริต เรื่อให้องค์การบริหารส่วน
ตาบแม่่รริก ริจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหแือมแะมก้ไขปัญหาในเรื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้ ง นี้ ข้ า รเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ค าขอร้ อ งเรี ย น/มจ้ ง เบาะมสการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ตา่ข้างต้นเป็นจริงทุกประการ โดยข้ารเจ้าขอส่ง เอกสารหแักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้า่ี)
ได้มก่
๑) .........................................................................จานวน..................................ชุด
๒) .........................................................................จานวน..................................ชุด
๓) .........................................................................จานวน..................................ชุด
จึงเรียน่าเรื่อโปรดริจารณาดาเนินการต่อไป
แงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(...................................................)

แงชื่อ.................................................เจ้าหน้าที่
(...................................................)
/ เรียนหัวหน้า...

-๒เรียน หัวหน้าสานักปแัดองค์การบริหารส่วนตาบแม่่รริก
เรียน ปแัดองค์การบริหารส่วนตาบแม่่รริก
............................................................................
............................................................................
............................................................................
แงชื่อ...................................................................
(..................................................................)

............................................................................
แงชื่อ...................................................................
(..................................................................)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบแม่่รริก
............................................................................
............................................................................
แงชื่อ...................................................................
(..................................................................)

