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ค าน า 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มีบทบาทหน้าท่ีหลัก   
ในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพื่ อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย               
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไว้ไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าท่ีส าคัญในการประสาน 
ติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทาง     
การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 5 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ หมู่ 13 ต าบล แม่
พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัด เชียงราย  57180  2) เว็บไซต์ “ศูนย์ด ารงธรรม”   หัวข้อ แจ้งเรื่องร้องเรียน
ทุจริต/ประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  http://maeprik.go.th 3) เฟซบุ๊ค “องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก” ๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 5) 
ช่องทางอื่น ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ได้ทบทวนคู่มือการ
ปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work 
Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/   ร้องทุกข์ของส านักปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่พริก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีจะน าไปเป็น
มาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 

 

 

   (นายอุทัย  ฟูวงค์) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1   

บทน า 

 

1.หลักการและเหตุผล     

ศูนย์ด ารงธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก มีบทบาทหน้าท่ีหลัก     ในการก าหนด
ทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   การส่งเสริม และ
คุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน    และปราบปรามการ
ทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การ          บริหารส่วนต าบล
วังไคร้ ทุกระดับ ก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย          ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การ
ป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีวางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการท่ีดี มีความพึงพอใจ เช่ือมั่น และ
ศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน น าไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI:Corruption 
Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหน้าท่ีส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง การร้องเรียนของ
ศูนย์หลากหลายช่องทางตามท่ีก าหนด   ส าหรับในส่วนการปฏิบัติงาน ด าเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 38     ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน 
หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการ
นั้นท่ีจะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีก าหนดบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอ านาจหน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องท่ีศูนย์ด ารง
ธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก จ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้แนวทางการด าเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิด
เป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้าง
ภาพลักษณ์และความเช่ือมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการ
รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 

 

 

 

                    /๒. วัตถุประสงค์...  



- ๒ - 

 

2. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง 
การด าเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส     
ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ     
ประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ท่ีสอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

3) เพื่ อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบั ติงานท่ีสามารถถ่ายทอดให้ กับ              
ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือ         
ผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ  
ในการปฏิบัติงาน  

4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล               
(Good Governance)   

 
3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

มีบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส า คัญ           
ในการขับเคล่ือนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเช่ือมโยงกับ
ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน  

1)  เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ     
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
นโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง  

2) ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  

3) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี   
โดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ  

4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประสานงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

                    /4.การร้องเรียน...  



- ๓ - 

4. การร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ  

1) ตู้ไปรษณีย์ เลขท่ี 104  หมู่ 13 ต าบล แม่พริก อ าเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย
57180   

2) เว็บไซต์ ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปช่ัน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
http://maeprik.go.th  

3) ไลน์หรือเฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก”  
๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
5) หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น สายด่วนผู้บริหาร ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ   

 
5. หลักเกณฑ์ในการรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

1. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการร้องเรียน 
1.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

1.1.1 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือนร้อนหรือความ
เสียหาย อันเนื่องจากการประพฤติ ปฏิบัติของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
ในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
1) การกระท าทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
2) การกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
3) การละเลยหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
4) การกระท าท่ีเป็นการใช้อ านาจ หน้าท่ีทางราชการ เอื้อผลประโยชน์

หรือเรียกทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
1.1.2 เรื่องร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องท่ีมีมูลความจริง มิใช่ลักษณะการกล่ันแกล้ง 

สร้างความเสียหาย เดือนร้อนแก่บุคคลและต้องมีหลักฐานแวดล้อมท่ี
ปรากฏชัดแจ้งตลอดจนพยานหลักฐานท่ีแน่นอน 

1.2 ข้อร้องเรียนท่ีใช้ เป็นถ้อยค าสุภาพและต้องระบุบข้อมูล พอสังเขป ดังนี้ 
1.2.1 ช่ือ – ช่ือสกุลและท่ีอยู่ ท่ีสามารถติดต่อได้ของผู้ร้องเรียน 
1.2.2 ช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
1.2.3 การกระท าหรือมูลเหตุท้ังหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน หรือพฤติกรรม

ตามสมควรแห่งมูลเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับการร้องเรียน 
1.2.4 ระบุบวัน เดือน ปี ท่ีชัดเจน 
1.2.5 ระบุบพยานเอกสารพยานหรือวัตถุหรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 
1.2.6 ลายมือช่ือผู้ร้องเรียน 

1.3 กรณีการร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนอื่น ๆ ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด จะรับ
พิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏข้อชัดแจ้ง ตลอดจนพยานบุคคล
แน่นอนเท่านั้น 

1.4 เรื่องร้องเรียนท่ีไม่รับพิจารณา 
1.4.1 ข้อร้องเรียนท่ีมิได้ท าเป็นลายลักษณ์อักษร 

/1.4.2 ข้อร้องเรียน 
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1.4.2 ข้อร้องเรียนท่ีไม่ได้ระบุพยานหรือหลักฐานท่ีเพียงพอ 
1.4.3 ข้อร้องเรียนท่ีไม่มีรายการตามข้อ 1.2  

  1.5 ช่องทางการร้องเรียน 
   1.5.1 ส่งข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
   1.5.2 ส่งข้อเรียนทางจดหมาย ตามท่ีอยู่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก  
                                       เลขท่ี 104 หมู่ 13 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  57180 
   1.5.3 ส่งข้อร้องเรียนทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ช่องทางตามเว็ปไซต์ ท่ี 
                                       องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกก าหนด 

2. กระบวนการพิจารณาด าเนินงาน 
2.1 เมื่อได้รับข้อร้องเรียน จักมีการด าเนินการรวบรวมข้อมูลร้องเรียนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและ 
     บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาส่ังด าเนินการตามข้ันตอนของทางราชการ กรณีข้อร้องเรียนเป็น 
     บัตรสนเท่ห์จักต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขประกาศก าหนด  
2.2 กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควรให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ 
     มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ด าเนินการตามค าส่ังนั้น 
2.3 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง พิจารณารวบรวมหลักฐาน  
     ประกอบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่ามีมูลหรือไม่ และให้รายงาน 
     ผลการสอบสวนข้อเท็จ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาส่ังด าเนินการ 
2.4 หากกรณีการสอบสวนข้อเท็จจริงมีมูลความผิด ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาส่ัง 
      ด าเนินการทางวินัยหรือกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตามระเบียบ ขั้นตอนของทางราชการ 
      ก าหนดไว้  และหากกรณีการสอบสวนข้อเท็จจริง ไม่มีมูลหรือไม่มีหลักฐานเพียงพอ หรือ 
      ไม่เข้าเงื่อนไข หลักเกณฑ์ใด เสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาส่ังยุติเรื่อง 
2.5 ในการด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา 
     ได้พิสูจน์ข้อเท็จจริง อย่างเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งคุ้มครองพยาน 
     ผู้เกี่ยวข้อง 
2.6 การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนและระยะเวลาตามท่ีระเบียบ กฎหมายของ 
     ทางราชการก าหนด 

3. การก ากับ ติดตามข้อร้องเรียน 
3.1 ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายด าเนินการแจ้งหรือรายงานผลความคืบหน้า ตามขั้นตอน วิธีการ ท่ี 
      ทางราชการก าหนด ให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลในการติดต่อ 
      กลับ 
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน    

1) เจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก รับเรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางท่ีก าหนด 

2) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา  ของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

3) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือ         ถึงผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา    

4) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ /  ตอบข้อซักถาม 
ช้ีแจงข้อเท็จจริง    

5) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ด ารงธรรมแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน    
6) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ด ารงธรรม รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ ด าเนินงานจาก

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง    
7) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ด ารงธรรมเก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผล และสรุป

วิเคราะห์เสนอผู้บริหาร    
8) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ด ารงธรรม จัดเก็บเรื่อง   
  

 7. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

  ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ       
ประพฤติมิชอบท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

ช่องทาง ความถ่ีในการ
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับ
ข้อร้องเรียน เพือ่

ประสานหาทางแก้ไข 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ร้องเรียนด้วยตัวเองผ่าน
กล่องรับเรื่องร้องเรียน 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ ส านักปลัด อบต.แม่พริก 

ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ ส านักปลัด อบต.แม่พริก 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ ส านักปลัด อบต.แม่พริก 

ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ ส านักปลัด อบต.แม่พริก 

ช่องทางอื่น ๆ  ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ ส านักปลัด อบต.แม่พริก 

 

              

 
 



แบบค าร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

 
        ศูนย์ด ารงธรรมต าบลแม่พริก 

ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 
 

                   วันท่ี..................เดือน..............................พ.ศ. ........................... 
 
เรื่อง ................................................................................................................................................................ 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
 

   ข้าพเจ้า .......................................................................อายุ ......................ปี         
อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ ท่ี ............ต าบล .................................อ าเภอ .................................จั งหวัด 
..................................โทรศัพท์..............................อาชีพ .................................................... เลขท่ีบัตรประชาชน 
....................................ออกโดย ................................................วันออกบัตร ................ ...........วันหมดอายุ
...........................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้องค์การบริหาร ส่วน
ต าบลแม่พริก พิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง  

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

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

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

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

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

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

   ท้ังนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต      
ตามข้างต้นเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) 
ได้แก่ 

๑) .........................................................................จ านวน..................................ชุด 

๒) .........................................................................จ านวน..................................ชุด 

๓) .........................................................................จ านวน..................................ชุด 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

ลงช่ือ...................................................ผู้ยื่นค าร้อง        ลงช่ือ.................................................เจ้าหน้าท่ี 

              (...................................................)                          (...................................................) 

/ เรียนหัวหน้า... 
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เรียน หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก          เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

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

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

ลงช่ือ...................................................................            ลงช่ือ................................................................... 

      (..................................................................)                  (..................................................................) 

 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

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

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

ลงช่ือ...................................................................     

      (..................................................................)                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


