ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทางองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงขวางมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพื่อทาหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
เพื่อให้การดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามกรทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงขวางเป็นไปตามอานาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ จึงกาหนด หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง เรื่อง หลักเกณฑ์
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง"
ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้
"เจ้าหน้าที่" หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงขวาง
"ทุจริต" หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเอง
หรือผู้อื่น
"ประพฤติมิชอบ" หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดใน
ตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึง่ มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วน
ราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการ
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย

"ข้อร้องเรียน" หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมมาภิบาล
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
"การตอบสนอง" หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนาเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินการภายในเวลา สิบห้าวัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อ
ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดที่การนาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่นๆ
ตามระเบียบข้อกฎหมาย
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน
๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน
๓.๑.๑ เรื่องที่จะนามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(๒) กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
(๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร
(๕) กระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
๓.๑.๒ เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน
๓.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
๓.๒.๑ ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
๓.๒.๓ การกระทาทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าว(หรือแจ้งช่องทางแสกรทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อ
ดาเนินการสืบสวนสอบสวน)
๓.๒.๔ คาขอของผู้ร้องเรียน
๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ปี
๓.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)
๓.๓ กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนขี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
๓.๔ เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา

๓.๔.๑ ข้อร้องเรียนที่มีได้ทาเป็นหนังสือ
๓.๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
๓.๔.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๓.๒
๓.๕ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
๓.๕.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ องค์การบริหารส่วนตาบลดง
ขวาง ที่ตั้ง 230 หมู่ที่ 5 ตาบลดงขวาง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๓.๕.๒ ร้องเรียนผ่านเว็บไชต์หลักองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
www.dongkhwang.go.th โดยผ่านช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
http://dongkhwang.go.th/complaint2.php
๓.๕.๒ ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อไม่ร้องเรียน)
3.5.3 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 042-578-030
3.5.4 ร้องเรียนผ่านทางเฟสบุ๊คองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
https://www.facebook.com/dongkhwang/
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

นายสมหวานลาวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง

แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง

องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

คานา
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางมีบทบาทหน้าที่หลักในการ กาหนดทิศทางวางกรอบการ
ดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและ คุ้มครองจริยธรรมของส่วน
ราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามกรทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามกร ทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกาหนดป้าหมายการพัฒน นากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงาน/โครงกรที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้
ยังมีหน้าที่สาคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖4 องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง ได้ทบทวนแนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับ
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็น
ประโยชน์สาหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนาไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ

บทที่ ๑
บทนา
๑.หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง มีบทบาทหน้าที่หลักใน การกาหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามกร ทุจริตเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวางทุกระดับ กาหนดมาตรการปลูกจิตสานีก ป้องกัน
ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วม
กาหนดเป้าหมายการพัฒนา นากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครอง จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเคียวกัน คือ ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประซาชน
ได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั้น และศรัทธาต่อการบริหารราชการชอง หน่วยงาน นาไปสู่ค่าดัชนี
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยนอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สาคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน
ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ดาเนินการ
ตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๓๘ กาหนดว่า "เมื่อส่วนราชการใดได้รับ การติดต่อสอบถามเป็น
หนังสือจากประซาซน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจหน้าที่ ของส่วนราชการนั้น ให้เป็น
หน้าที่ ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคาถามหรือแจ้งการดาเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมมาภิบาลซึ่งอานาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต
การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงขวาง จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการ
ร่วมกับการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตาบลดงขวาง เพื่อให้แนวทางการดาเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการชองประชาชนป็นสาคัญ ภายใต้การ
อภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการ ฟื้นฟู บนพื้นฐาน
ชองหลักธรรมมาภิบาลของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทาง การ
ดาเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบใช้ เป็น
แนวทางการปฏิบัติงานตาม ขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
๓) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่
พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการให้สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน
๔) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประซาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมมาภิบาล

๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสาคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
๑) เสนอแนะหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้อง
๒) ประสาน เร่งรัดและกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
๓) ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
๕) ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ
คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

๔. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
๑) ทางไปรษณีย์
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง 250 ม.5 ตาบลดงขวาง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์ 48000
๒) เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง www.dongkhwang.go.th โดยผ่านช่องทางร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ http://dongkhwang.go.th/complaint2.php
๓) เฟซบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง https://www.facebook.com/dongkhwang/
4) ทางโทรศัพท์ 042-578-030
5) ร้องเรียนด้วนตนเอง ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง

4.หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของ ร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฎอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน จัดแจ้งเพียงพอที่จะ
สามารถดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
***หมายเหตุ ใช้ถ้อยคาสุภาพหรือข้อความสุภาพ

6. แผนผังกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.ร้องเรียนด้วยตนเอง
2.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

3.ร้องเรียนทางโทรศัพท์
042-578-030

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

4. ร้องเรียนทาง Facebook
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
(15 วัน)

ยุติ

5. ร้องเรียนทางไปรษณีย์

ไม่ยุติ
ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผูร้ ้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุตแิ จ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ

สิ้นสุดการดาเนินการ
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

๗. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๑) เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ รับเรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากการ
แจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการร้องเรียน 5 ช่องทาง
๒) เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓) เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบสรุปความเห็นและจัดทาบันทึกรายงาน ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและ
พิจารณา
๔) เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ /ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง
๕) เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รายเบื้องต้นภายใน ๑๕ วัน
๖) เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบรับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
๗) เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบเก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผล และสรุปวิเคราะห์เสนอ
ผู้บริหาร
๘) เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบจัดเก็บเรื่อง

8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้า
มายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ข้างต้น

(แบบคาร้อง ๑)

ตัวอย่างแบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)
เขียนที่..............................................
.........................................................
วันที่ ....... เดือน ................... พ.ศ. 2564
เรื่อง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงขวาง
ข้าพเจ้า
อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด
ตาแหน่ง
ออกโดย

อายุ

ปี

หมู่ที่
โทรศัพท์

ตาบล
อาเภอ
อาชีพ
เลขที่บัตรประชาชน
วันออกบัตร
บัตรหมดอายุ
มีความประสงค์ชอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลดงขวาง พิจารณาดาเนินการตรวจสอบเรื่อง

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการการทุจริต ดังกล่าวข้างต้นเป็นความ
จริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่
1.
จานวน
ชุด
2.
จานวน
ชุด
3.
จานวน
ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(

)
ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสฯ

