คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด อบต.แม่พริก
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พริก
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

คานา
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พริก มีบทบาทหน้าที่หลัก
ในการกาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนิน งานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต เพื่ อ ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
โดยร่วมกาหนดเป้ าหมายการพั ฒ นากลยุท ธ์ไ ปสู่ การปฏิ บัติ ตามแผนงาน/โครงการที่ วางไว้ ไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน คือความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สาคัญ ในการประสาน
ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่อ งร้องเรียนการทุ จริตและประพฤติมิช อบจากช่องทาง
การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 5 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ หมู่ 13 ตาบล แม่
พริก อาเภอแม่สรวย จังหวัด เชียงราย 57180 2) เว็บไซต์ “ศูนย์ดารงธรรม” หัวข้อ แจ้งเรื่องร้องเรียน
ทุ จริต /ประพฤติมิ ช อบ องค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลแม่ พ ริก http://maeprik.go.th 3) เฟซบุ๊ ค “องค์ การ
บริห ารส่ วนตาบลแม่ พ ริก ” ๔) กล่ องรับ เรื่อ งร้องเรียนการทุจ ริต ในองค์ การบริห ารส่ วนตาบลแม่ พ ริก 5)
ช่องทางอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ พ ริ ก ได้ ท บทวนคู่ มื อ การ
ปฏิ บั ติง านกระบวนการจัด การเรื่อ งร้องเรียนการทุ จริต และประพฤติ มิช อบเพื่ อ เป็ นวิ ธีปฏิ บั ติง าน (Work
Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของสานักปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่พริก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนาไปเป็น
มาตรฐานอย่างมีคุณภาพ

(นายอุทัย ฟูวงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พริก

บทที่ 1
บทนา
1.หลักการและเหตุผล
ศูนย์ดารงธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พริก มีบทบาทหน้าที่หลัก ในการกาหนด
ทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และ
คุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต เพื่ อ ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการสร้ างการมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคี เครื อ ข่ า ยด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตาบล
วังไคร้ ทุ กระดั บ ก าหนดมาตรการปลูก จิตสานึ ก ป้ องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่ าย
ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การ
ป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
คือ ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และ
ศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน นาไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI:Corruption
Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สาคัญ ในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง การร้องเรียนของ
ศูนย์หลากหลายช่องทางตามที่กาหนด สาหรับในส่วนการปฏิบัติงาน ดาเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กาหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน
หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ
นั้นที่จะต้องตอบคาถามหรือแจ้งการดาเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กาหนดบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่ง อานาจหน้ าที่ ดาเนิน การเกี่ ยวกับข้อร้องเรียนการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ ดารง
ธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พริก จาเป็นต้องดาเนินการเพื่ อตอบสนองความต้องการของประชาชน
นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้แนวทางการดาเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิด
เป็น รูป ธรรม มี มาตรฐาน และมี ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล สามารถแก้ ไขปัญ หาของประชาชน สร้ าง
ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการ
รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป

/๒. วัตถุประสงค์...

-๒2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รั บผิดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทาง
การดาเนิน งานให้เกิ ดรูปธรรม ปฏิ บัติ งานตามมาตรฐาน กระบวนการจัด การเรื่องร้องเรียน/แจ้ง เบาะแส
ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่า กระบวนการจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแสด้ า นการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานแสดงขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ส ามารถถ่ า ยทอดให้ กั บ
ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือ
ผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ
ในการปฏิบัติงาน
4) เพื่ อ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ข องประชาชนและผู้ ร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแส ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
(Good Governance)
3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และเป็ น เครื อ ข่ า ยส าคั ญ
ในการขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับ
ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่ วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตและ
ประพฤติ มิ ช อบของส่ ว นราชการ รวมทั้ ง จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
2) ประสาน เร่งรัด และกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3) ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
5) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และจั ด ท ารายงานการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
/4.การร้องเรียน...

-๓4. การร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ
1) ตู้ ไปรษณี ย์ เลขที่ 104 หมู่ 13 ต าบล แม่ พ ริ ก อ าเภอ แม่ ส รวย จัง หวัด เชี ย งราย
57180
2) เว็บไซต์ ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่พริก
http://maeprik.go.th
3) ไลน์หรือเฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พริก”
๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พริก
5) หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น สายด่วนผู้บริหาร ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการร้องเรียน
1.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน
1.1.1 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือนร้อนหรือความ
เสียหาย อันเนื่องจากการประพฤติ ปฏิบัติของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
1) การกระทาทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
2) การกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
3) การละเลยหน้าที่ตามกฎหมายที่กาหนดให้ต้องปฏิบัติ
4) การกระทาที่เป็นการใช้อานาจ หน้าที่ทางราชการ เอื้อผลประโยชน์
หรือเรียกทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ส่วนตน
1.1.2 เรื่องร้อ งเรียน ต้องเป็นเรื่องที่มีมูลความจริง มิใช่ลักษณะการกลั่นแกล้ง
สร้า งความเสี ย หาย เดื อ นร้ อ นแก่ บุ ค คลและต้ อ งมี ห ลั ก ฐานแวดล้ อ มที่
ปรากฏชัดแจ้งตลอดจนพยานหลักฐานที่แน่นอน
1.2 ข้อร้องเรียนที่ใช้ เป็นถ้อยคาสุภาพและต้องระบุบข้อมูล พอสังเขป ดังนี้
1.2.1 ชื่อ – ชื่อสกุลและที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ร้องเรียน
1.2.2 ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
1.2.3 การกระทาหรือมูลเหตุทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน หรือพฤติกรรม
ตามสมควรแห่งมูลเหตุที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน
1.2.4 ระบุบวัน เดือน ปี ที่ชัดเจน
1.2.5 ระบุบพยานเอกสารพยานหรือวัตถุหรือพยานบุคคล (ถ้ามี)
1.2.6 ลายมือชื่อผู้ร้องเรียน
1.3 กรณีการร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนอื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด จะรับ
พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏข้อชัดแจ้ง ตลอดจนพยานบุคคล
แน่นอนเท่านั้น
1.4 เรื่องร้องเรียนที่ไม่รับพิจารณา
1.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทาเป็นลายลักษณ์อักษร
/1.4.2 ข้อร้องเรียน

-41.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ได้ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
1.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 1.2
1.5 ช่องทางการร้องเรียน
1.5.1 ส่งข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พริก
1.5.2 ส่งข้อเรียนทางจดหมาย ตามที่อยู่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่พริก
เลขที่ 104 หมู่ 13 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
1.5.3 ส่งข้อร้องเรียนทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ช่องทางตามเว็ปไซต์ ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พริกกาหนด
2. กระบวนการพิจารณาดาเนินงาน
2.1 เมื่อได้รับข้อร้องเรียน จักมีการดาเนินการรวบรวมข้อมูลร้องเรียนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและ
บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาสั่งดาเนินการตามขั้นตอนของทางราชการ กรณีข้อร้องเรียนเป็น
บัตรสนเท่ห์จักต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขประกาศกาหนด
2.2 กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ
มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ดาเนินการตามคาสั่งนั้น
2.3 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง พิจารณารวบรวมหลักฐาน
ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่ามีมูลหรือไม่ และให้รายงาน
ผลการสอบสวนข้อเท็จ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาสั่งดาเนินการ
2.4 หากกรณีการสอบสวนข้อเท็จจริงมีมูลความผิด ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่ง
ดาเนินการทางวินัยหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ ขั้นตอนของทางราชการ
กาหนดไว้ และหากกรณีการสอบสวนข้อเท็จจริง ไม่มีมูลหรือไม่มีหลักฐานเพียงพอ หรือ
ไม่เข้าเงื่อนไข หลักเกณฑ์ใด เสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งยุติเรื่อง
2.5 ในการดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ให้ดาเนินการอย่างลับ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหา
ได้พิสูจน์ข้อเท็จจริง อย่างเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งคุ้มครองพยาน
ผู้เกี่ยวข้อง
2.6 การดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนและระยะเวลาตามที่ระเบียบ กฎหมายของ
ทางราชการกาหนด
3. การกากับ ติดตามข้อร้องเรียน
3.1 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการแจ้งหรือรายงานผลความคืบหน้า ตามขั้นตอน วิธีการ ที่
ทางราชการกาหนด ให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลในการติดต่อ
กลับ

-56. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่พ ริก รับ เรื่อง ร้องเรียน/แจ้ง เบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางที่กาหนด
2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ สรุป ความเห็ นเสนอและจัดท าหนังสือ
ถึงผู้บั งคับบั ญ ชา
เหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา
4) เจ้าหน้าที่ ผู้รับ ผิดชอบ ส่ง เรื่อ งให้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องดาเนิ น การ / ตอบข้อ ซักถาม
ชี้แจงข้อเท็จจริง
5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
6) เจ้าหน้าที่ ศูนย์ดารงธรรม รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ ดาเนินงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ ดารงธรรมเก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผล และสรุป
วิเคราะห์เสนอผู้บริหาร
8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรม จัดเก็บเรื่อง
7. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด าเนิ น การรั บ และติ ด ตามตรวจสอบข้ อ ร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแสด้ า นการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ระยะเวลาดาเนินการรับ
ข้อร้องเรียน เพือ่
ประสานหาทางแก้ไข

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

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

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทาการ

สานักปลัด อบต.แม่พริก

ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทาการ

สานักปลัด อบต.แม่พริก

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทาการ

สานักปลัด อบต.แม่พริก

ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทาการ

สานักปลัด อบต.แม่พริก

ช่องทางอื่น ๆ

ทุกวัน

ภายใน ๑๕ วันทาการ

สานักปลัด อบต.แม่พริก

แบบคาร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์ดารงธรรมตาบลแม่พริก
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พริก
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ...........................
เรื่อง

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พริก
ข้ า พเจ้ า .......................................................................อายุ ......................ปี
อยู่ บ้ า นเลขที่ .............หมู่ ที่ ............ต าบล .................................อ าเภอ .................................จั งหวั ด
..................................โทรศัพท์..............................อาชีพ .................................................... เลขที่บัตรประชาชน
....................................ออกโดย ................................................วันออกบัตร ...........................วันหมดอายุ
...........................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่พริก พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้ ง นี้ ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ค าขอร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแสการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ตามข้างต้นเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่ง เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี)
ได้แก่
๑) .........................................................................จานวน..................................ชุด
๒) .........................................................................จานวน..................................ชุด
๓) .........................................................................จานวน..................................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(...................................................)

ลงชื่อ.................................................เจ้าหน้าที่
(...................................................)
/ เรียนหัวหน้า...

-๒เรียน หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พริก
เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พริก
............................................................................
............................................................................
............................................................................
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)

............................................................................
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่พริก
............................................................................
............................................................................
ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)

