คู่มือการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เทศบาลเมืองล้อมแรด
อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
www.lomrad.go.th

คานา
เทศบาลเมืองล้อมแรด อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง มีบทบาทหน้าที่หลักในการกาหนดทิศทางวางกรอบ
การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่ง เสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่ว น
ราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒนา นากลยุทธ์ไ ปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมี
หน้าที่สาคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จากช่องทางการร้องเรียน
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลเมืองล้อมแรด ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์กร ทั้งนี้ การดาเนินการเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติให้มีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ร้อง จาเป็นจะต้องมีขั้นตอน/กระบวนการแนวทางในการ
ปฏิบั ติง านที่ ชัด เจนและเป็น มาตรฐานเดีย วกั น คู่ มือ ฉบั บนี้เ กิ ด จากการรวบรวมข้อ มูล/เอกสารที่ เกี่ ยวข้อง โดยมี
แบบฟอร์ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนาไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ
งานนิติการ
สานักปลัดเทศบาล
มีนาคม 2565

1.หลักการและเหตุผล
เทศบาลเมืองล้อมแรด มีหน้าที่หลักในการกาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้มีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญ ในการสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่ง เสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากร
เทศบาลเมืองล้อมแรดทุกระดับ กาหนดมาตรการปลูกจิตสานึกป้องกัน ปราบปรามและสร้างเครือข่ายในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริต โดยร่วมกาหนดเป้าหมายการพัฒนานากลยุทธ์การป้องกัน การ
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้สู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ และศรัทธาต่อการบริหารราชการของ
หน่วยงาน นาไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย นอกจากนี้ ยัง มีหน้าที่สาคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่อง
ร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย
1) ทางไปรษณีย์ เทศบาลเมืองล้อมแรด 888 หมู่ที่ 6 ตาบลล้อมแรด อาเภอเถิน จัง หวัดลาปาง
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2) เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด www.lomrad.go.th
3) เฟสบุ๊ค เทศบาลเมืองล้อมแรด
4) ร้องเรียนด้วยตนเอง
5) ทางโทรศัพท์ 054-011802-4
6) ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ดาเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 38 กาหนดว่า “เมื่อ
ส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบ คาถาม หรือแจ้ง การดาเนินการให้ทราบ
ภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กาหนดบนพื้นฐานของหลักหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่ วนราชการ จึงเป็น
เรื่องที่ศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนเทศบาลเมืองล้อมแรดจาเป็นต้องดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
เพื่อให้แนวทางการดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นหลัก ภายใต้การอภิบาลการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน คือการป้องกัน ส่งเสริม
การรักษาและการฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลัก ธรรมาภิบาลของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนาเป็นแนวทางการดาเนินงานให้
เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติ
มิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต และประพฤติมิชอบให้
เป็นแนวทางปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
/ 2.3 เพื่อเป็นหลักฐาน…
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2.3 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่
พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงและเผยแพร่ให้กับบุคลากรภายนอก หรือผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน
2.4 เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตามหลักธรรมาภิบาล
3. คาจากัดความ
เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อยเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของเจ้าหน้าที่สังกัด
เทศบาลเมื อ งล้ อ มแรด เช่ น การประพฤติ มิ ช อบหรื อ มี พ ฤติ ก ารณ์ ส่ อ ไปในทางทุ จ ริ ต หรื อ พบความผิ ด ปกติ ใ น
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลเมืองล้อมแรด
ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทาอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น มีสิทธิ
เสนอคาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อเทศบาลเมืองล้อมแรด หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
หน่ ว ยรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแส หมายถึ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต เทศบาล
เมืองล้อมแรด
4. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.1 เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
4.2 ประสาน เร่งรั ดและกากับ ให้ห น่วยงานในสั ง กัด ดาเนินการตามแผนปฏิบั ติการป้อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ
4.3 เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
4.4 คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
4.5 ประสานงานเกี่ย วกั บการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ต และการคุ้ม ครองจริย ธรรมกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.6 ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันการทุจริต และการคุ้มครองจริยธรรมเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.7 ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
5. ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
5.1 ผู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เว็บไซค์ www.lomrad.go.th
5.3 Facebook เทศบาลเมืองล้อมแรด
/ 5.4 ทางโทรศัพท์…
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5.4 ทางโทรศัพท์ 054-011802-4
5.5 ร้องเรียนด้วยตนเอง
5.6 ทางไปรษณีย์ เทศบาลเมืองล้อมแรด 888 หมู่ที่ 6 ตาบลล้อมแรด อาเภอเถิน จัง หวัดลาปาง
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6.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลเมืองล้อมแรด รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียน 6 ช่องทาง
6.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.3 เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต สรุ ป ความเห็ น เสนอและจั ด ท าหนั ง สื อ ถึ ง
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเพื่อทราบและพิจารณา
6.4 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตอบข้อ
ซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง
6.5 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อ ต้านการทุจริต แจ้ง ผู้ร้องเรียน/แจ้ง เบาะแส เพื่อทราบเบื้องต้ น
ภายใน 15 วัน
6.6 เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต รั บ รายงานและติ ด ตามความก้ า ว หน้ า ผลการ
ดาเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.7 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณเพื่อการประมวลผล
และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร
6.8 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจัดเก็บเรื่อง
7.การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
ช่องทาง
ความถี่ในการตรวจสอบของ
ช่องทาง
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊ค
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
ร้องเรียนด้วยตนเอง
ร้องเรียนทางไปรษณีย์
ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ทุกวันทาการ
ทุกวันทาการ
ทุกวันทาการ
ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน
ทุกครั้ง
ทุกวันทาการ

ระยะเวลาดาเนินการรับข้อ
ร้องเรียนเพื่อประสานหาทาง
แก้ไข
ภายใน 1 วันทาการ
ภายใน 1 วันทาการ
ภายใน 1 วันทาการ
ภายใน 1 วันทาการ
ภายใน 1 วันทาการ
ภายใน 1 วันทาการ

หมายเหตุ
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8. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
8.1 ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสดเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัด แจ้งเพียงพอที่สามารถดาเนินการสืบสวน/
สอบสวนได้
๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
8.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่ องจริง ที่มีมูลเหตุ มิได้หวัง สร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่
เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.3 เป็นเรืองที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลเมืองล้อมแรด
8.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
ในการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูลและเก็บเป็นฐานข้อมูล
8.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริง ที่มีมูลเหตุ มิ ได้หวัง สร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่
เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ
ของเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลเมืองล้อมแรด
8.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
ในการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูลและเก็บเป็นฐานข้อมูล
8.5 ให้เป็นคาร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
1) คาร้อ งเรี ยน/แจ้ง เบาะแส ที่ เป็ นบั ตรสนเท่ห์ เว้น แต่บั ตรสนเท่ห์ ระบุพ ยานหลั กฐาน
แวดล้ อมชั ดเจนและเพียงพอที่ จะทาการสืบสวน สอบสวนต่อ ไปได้ ซึ่ง เป็นไปตามมติค ณะรั ฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 22
ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นเฉพาะเรื่อง
2) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือ เป็นเรื่องที่ ศาลได้มีคา
พิพากษาหรือคาสั่งที่สุดแล้ว
3) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คาร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ดาเนินการ
หรือดาเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา
4) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งยังสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณา
หรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี
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9.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อกลับเรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องและสถานที่เกิดเหตุ
9.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตเทศบาลเมืองล้อมแรด
10. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน
10.1 หากเรื่อ งร้อ งเรีย นอยู่ใ นอานาจหน้า ที่ข องกองหรื อส านั กให้ หน่ วยงานนั้ นรายงานผลให้ ผู้
ร้องเรียนทราบโดยตรงภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและสาเนาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ จานวน 1 ชุด เพื่อจะ
ได้รวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสต่อไป
10.2 หากเรื่องร้องเรียนนั้นผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ ดาเนินการโดยตรงให้
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ รายงานผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน
11. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
11.1 รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจาไตรมาสรายงานให้ผู้บริหารทราบทุก
ไตรมาส
11.2 รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณเพื่อนามาวิเคราะห์การจัดการข้อ
ร้องเรียนภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป
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12. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนผังขั้นตอนการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต เทศบาลเมืองล้อมแรด
อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง
เทศบาลเมืองล้อมแรด

เรื่องร้องเรียนการทุจริต
จดหมายร้องเรียน
หนังสือจังหวัด/อาเภอ
โทรศัพท์ เป็นต้น

ทะเบียนหนังสือรับ
เทศบาลเมืองล้อมแรด
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

เรื่องร้องเรียนการทุจริต
จากเว็บไซต์
www.lomrad.go.th และ
เฟสบุ๊คของเทศบาล

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
และเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ
(ระยะเวลา 1 วัน)

แจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปดาเนินการตามคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)

เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ต้องพิจารณา
วินิจฉัย
-เสนอตามลาดับชั้น
-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
-ดาเนินการแก้ไข
-รายงานผลบังคับบัญชาทราบ
-แจ้งผู้ร้องเป็นหนังสือเพื่อทราบ
(กรณีไม่แล้วเสร็จในครั้งเดียวให้แจ้งครั้งแรก
ภายใน 15 วัน)

ภาคผนวก

แบบคาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตนเอง)
เทศบาลเมืองล้อมแรด
อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง 52160
วันที่..................เดือน..................................พ.ศ. ................
เรื่อง.......................................................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด
ข้าพเจ้า.................................................................................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขที่...............
หมู่ที่................... ตาบล....................................................อาเภอ..................................จัง หวัด..............................
โทรศัพท์....................................................อาชีพ.................................................ตาแหน่ง............................................
เลขบัตรประชาชน..................................................................................ออกโดย...........................................................
วันออกบัตร.................................................บัตรหมดอายุ.................................มีความประสงค์ขอร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแส
การต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เทศบาลเมืองล้อมแรด พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาใน
เรื่อง...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับรองว่าคาขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามข้อความข้างต้นเป็นจริง ทุกประการ โดย
ข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) ได้แก่
1..................................................................................................... จานวน...................ชุด
2...................................................................................................... จานวน..................ชุด
3........................................................................................................จานวน..................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(................................................................)
ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

