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ค ำน ำ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ าเภอเชียงของ           จังหวัด
เชียงราย มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทางกรอบด าเนินการงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ              และ
ภาคเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามโครงการ แผนงานที่ก าหนดไว้สู่
เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ส าคัญในการ
ประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่อง
ทางการร้องเรียนขอศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 7 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ด้วยตนเอง ณ เทศบาล
ต าบลเวียงเชียงของ อ าเภอเชียงของ จังห วัดเชียงราย 2) เว็บไซต์ เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
www.wckmunic.org 3) เฟซบุ๊ก “เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย”             
4)  E-mail : wckmunic@gmail.com 5)  Line Official : @ffq6753h 6) โทรศัพท์  0 5379 1171        
7) แฟกซ์ 0 5379 2015  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ส านักปลัด เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน และ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ  

 

เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.หลักกำรและเหตุผล 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนด
ทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม       
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรเทศบาลต าบลเวียงเชียงของทุกระดับ ก าหนด
มาตรการปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้น
ป้องกันการทุจริตโดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและ คุ้มครองจริยธรรม
ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของ
หน่วยงาน น าไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI: Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยังมี
หน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโดยมี 7 
ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ด้วยตนเอง ณ เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 2) 
เว็บไซต์เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ www.wckmunic.org 3) เฟซบุ๊ก “เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ าเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย” 4)  E-mail : wckmunic@gmail.com 5)  Line Official : @ffq6753h 6) 
โทรศัพท์ 0 5379 1171 7) แฟกซ์ 0 5379 2015 ในส่วนการปฏิบัติงานด าเนินการตามกระบวนงาน
จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจาก
ประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น      ให้เป็นหน้าที่ของ
ส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน         หรือภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดบนพ้ืนฐานของ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ 
จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลต าบลเวียงเชียงของจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบลเวียงเชียงของ เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความ
เชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/
ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟ้ืนฟูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล ( Good 
Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป  
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2. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง 

การด าเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เ พ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้ง เบาะแสด้านการทุจริต  
และประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับ ผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือ  
ผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ 
ในการปฏิบัติงาน 

4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

 
3. บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

2) ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

3) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 

4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

และการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
  6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
  7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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4. กำรร้องเรียน/แจ้งเบำะแส 
1) ด้วยตนเอง ณ เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
2) เว็บไซต์เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ www.wckmunic.org  
3) เฟซบุ๊ก “เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย”  
4) E-mail : wckmunic@gmail.com  
5) Line Official : @ffq6753h  
6) โทรศัพท์ 0 5379 1171  
7) แฟกซ์ 0 5379 2015 
 

5. หลักเกณฑ์ในกำรรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน 

ว่ามีมูล ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้ง  
เพียงพอที่จะสามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) – ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความ
สุภาพ 
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6. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ     
ขั้นตอนกำรปฏิบัติเรื่องข้ันตอนกำรรับแจ้งและจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 

 
ขั้นตอน ผู้รับบริกำร ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ 

1. เมื่อผู้รับบริการติดต่อเข้ามาผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ประกอบด้วย  
1) ด้วยตนเอง ณ เทศบาลต าบลเวียงเชียง
ของ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
2) เว็บไซต์เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
www.wckmunic.org  
3) เฟซบุ๊ก “เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
อ า เ ภ อ เ ชี ย งขอ ง  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร าย ”              
4)  E-mail : wckmunic@gmail.com       
5) Line Official : @ffq6753h  
6) โทรศัพท์ 0 5379 1171  
7) แฟกซ์ 0 5379 2015 

  ไม่เกิน 1 วัน 

2.  เจ้ าหน้ าที่ รั บ เรื่ องร้อง เรี ยนบันทึก
รายละเอียดปัญหาการทุจริต รวมถึงบันทึก
ข้อมูลเพื่อยืนยันตัวบุคคลของผู้รับบริการ
ได้แก่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
และความเกี่ ยวข้องหรือความสัมพันธ์
ระหว่ า งผู้ รั บบริ การกับผู้ ถู กร้อง เรี ยน         
(ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม) พร้อมหลักฐานประกอบเรื่อง 
(ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นความลับโดยจะมีการ
ก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูล) 

  1 วัน 

3. หลังจากเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนได้ส่ง
เรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้วให้
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลตรวจสอบ
องค์ประกอบพร้อมพิจารณาว่าเรือ่งดังกล่าว
เป็นการร้องเรียนปัญหาการทุจริต แจ้ง
เบาะแสการทุจรติ หรือชมเชยการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ก่อนจัดท าบันทึก
ข้อความน าส่งเรื่องร้องเรียน (ลับ) ส่งให้
ผู้บังคับบัญชารับเรื่องร้องเรยีน สรปุ
พิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนเป็นล าดับ
สุดท้าย พร้อมเสนอให้นายกเทศมนตรีลง
นาม 
 

  1 วัน 
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ขั้นตอน ผู้รับบริกำร ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ 
 
 
 
4. นายกเทศมนตรลีงนามในบันทึกน าส่ง
เรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้วมอบหมายให้เจ้า
พนักงานธุรการออกเลขหนังสือ และส่งเรื่อง
ต่อให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 
 
 

  1 วัน 

 
 
 
5. ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
น าเสนอผู้บังคับบญัชาพิจารณาสั่งการ 
 
 
 

  - 

 
 
6. ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจรติส่งเรื่อง
ต่อให้งานทรัพยากรบุคคล ด าเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร 
 
 

   

 
7. เมื่อทราบผลการด าเนินการจะท าการ
ติดต่อกลับไปแจ้งผลการด าเนินการ
ตรวจสอบให้กับผู้ร้องเรียนทราบ 
 

  1 วัน 

 

อธิบำยสัญลักษณ์   เริ่มต้น/สิ้นสุด 
     กระบวนกำร 
     กำรตัดสินใจ 
     เอกสำร 
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7. แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลปางมะผา้ 

๑. ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ 

๑. ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์  

 
๒. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ 

๓. ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ก 

๔.ร้องเรียนผ่าน E-mail 

ลงทะเบียนรบั/ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน ไม่ยุติเรื่อง 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต 

องค์การบริหารส่วนตาบลบาง
ปลา 

๑. ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ 

๒. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ 

๓. ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ค 

๔.ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่อง
ร้องเรียนฯ 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน 

ไม่ยุติ แจ้งเรื่องผู้ร้องเรียน 

สิ้นสุดการด าเนินการรายงาน
ผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

ยตุิเรือ่ง ไมย่ตุิเรือ่ง 

5.ร้องเรียนผ่าน Line 

6.ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ 

7.ร้องเรียนผ่านแฟกซ์ 
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8. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ รับเรื่อง 

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 7 ช่องทาง 
2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่อง

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึง

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา 
4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ / 

ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง 
5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือทราบเบื้องต้น

ภายใน 15 วัน 
6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ 

ด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการ

ประมวลผล และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 
 

8. กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 

ช่องทำง 
ควำมถี่ในกำร

ตรวจสอบช่องทำง 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรับข้อ
ร้องเรียน เพื่อประสำน

หำทำงแก้ไข 
หมำยเหต ุ 

ร้องเรียนด้วยตัวเองผ่าน
กล่องรับเรื่องร้องเรียน 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทาการ  

ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทาการ  
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทาการ  
ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ก ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทาการ  
ร้องเรียนทาง E-mail ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทาการ  
ร้องเรียนทาง Line ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทาการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทาการ  
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แบบคำร้องเรียน/แจ้งเบำแส 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
     ที่ท าการเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ  

                                                                              อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 
 

        วันที.่..............เดือน....................พ.ศ. ...................  
 

เรื่อง ............................................................................................................................. ...................................  
เรียน นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงของ  

ข้าพเจ้า .......................................................................อายุ......................ปี 
อยู่ บ้ านเลขที่ .............หมู่ ที่ ............ต าบล .................................อ าเภอ .................................จั งหวั ด .................................. 
โทรศัพท์..............................อาชีพ .................................................... เลขที่บัตรประชาชน.................................
ออกโดย ................................................วันออกบัตร ...........................วันหมดอายุ ...........................มีความ
ประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ พิจารณา
ด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
   ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต  
ตามข้างต้นเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) 
ได้แก่  

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

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

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นค าร้อง  ลงชื่อ.................................................เจ้าหน้าที่  
                (...................................................)                       (....................... ............................)  
 
 
เรียน ปลัดเทศบาล       เรียน นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงของ 
............................................................................    ........................................................................... 
............................................................................    ...........................................................................  
ลงชื่อ...................................................................    ลงชื่อ.................................................................. 
      (..................................................................)         (..................................................................) 
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รำยงำนสถิติกำรรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เดือน 
จ ำนวนเรื่อง
ร้องเรียน 

ด ำเนินกำร
เรียบร้อยแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ตุลาคม ๒๕๖3 - - - - 
พฤศจิกายน ๒๕๖3 - - - - 
ธันวาคม ๒๕๖3 - - - - 
มกราคม ๒๕๖4 - - - - 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖4  - - - - 
มีนาคม ๒๕๖4 - - - - 

รวม - - - - 
 

เทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ไม่มีเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


