คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
(Corruption and Misconduct
Complaint Management Standard Operation
Procedure)

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ จังหวัดเชียงราย

คานา
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนว
ทางการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้มีการดาเนินการที่แตกต่างจากคู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย
จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐมีช่องทางในการดาเนินการร้องเรียนและได้รับการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
อย่างเหมาะสม เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อเชียงรายให้ดียิ่งขึ้น
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน องค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ขอขอบคุณคณะทางานจัดทาแผนและผู้มีส่วนร่วมในการจัดทาคู่มือ มา ณ โอกาสนี้ด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ

สารบัญ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต คาจากัดความ
ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
- ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
- หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ขั้นตอนการดาเนินการ
- ผังขั้นตอนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน และการประสานหน่วยงานภายนอก
การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานเพื่อดาเนินการแก้ไข / ปรับปรุง
การประสานศูนย์รับข้อร้องเรียน กรณีข้อร้องเรียนระดับ 3
ติดตามประเมินผลและรายงาน
การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
บรรณานุกรม
คณะที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทา
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1
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
1. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และคาจากัดความ
1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดกระบวนการดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแยกจากการจัดการ
ข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง และส่งเสริมความโปร่งใสของการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
1.2 ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติง านรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หน่วยงาน รับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ การบันทึกข้อร้องเรียน การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน
การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานเพื่อดาเนินการแก้ไข / ปรับปรุง การประสานศูนย์
รับ ข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ การประสานหน่วยงานภายนอก การติดตามผลการแก้ไข /
ปรับปรุง เพื่อแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนทราบ และการรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน
1.3 คาจากัดความ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง เรื่องร้องเรียนการดาเนินงานเกี่ยวกับการทุจริ ต
และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน โดยมีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ใน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ รวมถึงมีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่น และได้ส่ง
ต่อมายัง องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ โดยเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องเป็นเรื่อง
ร้องเรียนที่มีการดาเนินการภายในห้วงปีงบประมาณนั้น หรืออาจจะเป็นเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต
และประพฤติมิชอบของปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่ยังมีการดาเนินการต่อในห้วงปีงบประมาณนั้น
การร้ อ งร้ อ งเรี ยน/แจ้ ง เบาะแส หมายถึ ง การร้อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแสด้ า นการทุจ ริ ต และประพฤติ
มิชอบ เพื่อดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด ผ่านช่องทาง 3 ทาง อันได้แก่
1. ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ โดย
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- หน่วยงานราชการอื่น เช่น ศูนย์ดารงธรรมอาเภอพาน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเชียงราย
2. สื่อโซเชียลมีเดีย เพจ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ www.mea-or.go.th หรือ
https://www.facebook.com/sao.mae.or

การร้องเรียนกระทาผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงมหาดไทย กระทาความผิด
ทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้กาหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัยและได้
กาหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว
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ผู้ร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแส หมายถึ ง ผู้ พบเห็ นการกระท าอั นมิ ช อบด้ า นการทุ จ ริต คอร์ รัป ชั่ น มี สิ ท ธิ เสนอค า
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อได้
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง งานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อเชียงราย
หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องเรี ยน/แจ้งเบาะแส หมายถึง งานบริหารงานทั่วไป หรือ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
การดาเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไขหรือ
ได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อที่อยู่ชัดเจน
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2. ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
2.1 ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ประเภท
1) การบริหารจัดการ

นิยาม
การที่สวนราชการดาเนินการด้านการ
บริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเป็น
ธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ
วัตถุประสงค์ที่จะดาเนินการ และประโยชน
ระยะยาวของราชการที่จะได้รับประกอบกัน

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณ
ร้องเรียนโดยกล่าวหาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีพฤติกรรมส่อในทางไม่สุจริตหลาย
ประการ
2. การบริหารงานพัสดุ ร้องเรียนโดยกล่าวหาว่า
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมีพฤติกรรมส่อ
ในทางไม่โปร่งใสหลายประการ
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ
เกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเลื่อน
ตาแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ
และการแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ชอบธรรม

2) วินัยข้าราชการ

กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์
การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติว่าด้วยวินัย
ขึ้นมาเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการ
ข้าราชการตามที่กฎหมายกาหนด
ปฏิบัติหน้าที่ และกาหนดแบบแผนความ
ฯลฯ
ประพฤติของข้าราชการ เพื่อให้
ข้าราชการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกาหนดให้
ข้าราชการวางตัวให้ถูกต้อง และเหมาะสมตาม
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 และประมวลจริยธรรมข้าราชการ
กาหนดไว้

3) ค่าตอบแทน

การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์ เพื่อการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ และ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือ
ต่างหน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ ไปในทางมิชอบหรือมีการทุจริต

1. การเบิกจ่ายเงิน พตส.
2. ค่าตอบแทนไม่ทาเวชปฏิบัติ
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4. ค่าตอบแทน อสม.
5. ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ
ฯลฯ

4) ขัดแย้งกับ
เจ้าหน้าที่/
หน่วยงานของรัฐ

การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของ
หน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานเกี่ยวกับการกระทาการใดๆ
ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด
อย่างหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียนหรือองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่อ้อ

ปฏิบัติการใดที่ส่อไปในทางทุจริต ประพฤติ มิชอบ
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2.2 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.2.1 ใช้ถ้อยคาหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้ง เบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ดาเนินการสืบสวน/สอบสวนได้
4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)
2.2.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้ างข่าวที่
เสียหายต่อเจ้าหน้าที่หรือองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ หรือบุคคลภายนอก
2.2.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่อ งมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ของผู้บริหารหรือพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ จังหวัดเชียงราย
2.2.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ ในการดาเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บเป็น
ฐานข้อมูล
2.2.6 ไม่เป็นคาร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
1) ค าร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแส ที่ เ ป็ น บั ต รสนเท่ ห์ เว้ น แต่ บั ต รสนเท่ ห์ ร ะบุ ห ลั ก ฐานพยาน
แวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะทาการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
2) ค าร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแสที่ เ ข้ า สู่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมแล้ ว หรื อ เป็ น เรื่ อ งที่ ศ าลได้ มี
คาพิพากษาหรือคาสั่งที่สุดแล้ว
3) คาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คาร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ดาเนินการ หรือ
ดาเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อานวยการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
4) ค าร้ อ งเรี ย น/แจ้ ง เบาะแส ที่ เ กิ ด จากการโต้ แ ย้ ง สิ ท ธิ ร ะหว่ า งบุ ค คลต่ อ บุ ค คลด้ ว ยกั น
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อเชียงราย
ว่า จะรับไว้พิจารณาหรือไม่ เป็นเรื่องเฉพาะกรณี
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3. ขั้นตอนการดาเนินการ
เริ่มจากงานประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ จากช่องทางการ
ร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมรับเรื่องร้องเรียน คัดแยก
หนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัด ทา
หนังสือถึงผู้อานวยการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ พิจารณาสั่งการ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการหรือ
มอบหมายให้งานบริหารงานทั่วไป แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวน แล้วรายงานผลให้
ผู้อานวยการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ พิจารณาสั่งการ และแจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน
ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สรุปรายงานผลการดาเนินงาน เสนอผู้อานวยการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน เพื่อ
การประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ จัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้ อานวยการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
(รายเดือน/รายปี) แล้วงานบริหารงานทั่วไป เก็บเรื่อง
3.1 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
(1) เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ จากช่อง
ทางการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. ยื่นเรื่องร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อโดย
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- หน่วยงานราชการอื่น เช่น สานักงานมหาดไทยจังหวัดเชียงราย
2. สื่อโซเชียลมีเดีย เพจองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
https://www.facebook.com/sao.mae.or
(2) เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน
(3) เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพ คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติชอบ
(4) เจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่สรุปความเห็นเสนอหรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน
และรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ พิจารณาลงนาม
(5) เจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
(6) เจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่ แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบ
เบื้องต้นภายใน 15 วัน
(7) เจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่ประสานและรับรายงานผลคณะกรรมการที่รับแต่งตั้ง
(8) เจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อพิจารณา
(9) เจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์
(10) เจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่จัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี)
(11) เจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่จัดเก็บเรื่อง

๖

3.2 ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลาดับ

กระบวนงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.

(1) งานรับเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

10 นาที

เจ้าหน้าที่ธุรการ

2.

(2) ลงทะเบียนรับในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน

5 นาที

เจ้าหน้าที่ธุรการ

3.

(3) คัดแยก/วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านทุจริต
นาเสนอให้ผู้อานวยการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ

30 นาที

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1 วันทาการ

เจ้าหน้าที่งานการ
เจ้าหน้าที่

(4) นายก อบต.แม่อ้อ พิจารณาสั่งการ
4.

5.

(5.1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

5.2 ยุติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน
(1 วันทาการ)

7 วันทาการ

เจ้าหน้าที่งานการ
เจ้าหน้าที่

6.

(๖) เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อพิจารณา

1 วัน

เจ้าหน้าที่งานการ
เจ้าหน้าที่

7.

(7) คณะกรรมการที่ได้รับแต่งแต่งรายงาน
ผลการดาเนินงาน

15 วัน

เจ้าหน้าที่งานการ
เจ้าหน้าที่

8.

(8) สรุปรายงานผลการดาเนินงานหรือรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง

1 วัน

เจ้าหน้าที่งานการ
เจ้าหน้าที่

9.

(9) เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียนเพื่อการสรุปวิเคราะห์

30 นาที

เจ้าหน้าที่งานการ
เจ้าหน้าที่

1-3 วัน

เจ้าหน้าที่งานการ
เจ้าหน้าที่

1 วัน

เจ้าหน้าที่งานการ
เจ้าหน้าที่

10

11.

(10) จัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ (รายเดือน/รายปี)
และนาเข้าที่ประชุมพนักงานส่วนตาบลหรือหัวหน้าส่วน ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ

(11) งานการเจ้าหน้าที่เก็บเรื่อง

7
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดทา Work Flow
สัญลักษณ์

คาอธิบาย
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น
การอนุมัติ เป็นต้น
แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และการปฏิบัติงาน

4. การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
เจ้าหน้าที่ฯ
4.1 พิจารณาจาแนกระดับข้อร้องเรียน แบ่งตามความง่าย – ยาก ดังนี้
 ข้อร้องเรียนระดับ 1 เป็นข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, คาชมเชย, สอบถามหรือร้องขอข้อมูล
กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น /
ชมเชย / สอบถามหรือร้องขอข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
 ข้อร้องเรียนระดับ 2 เป็นข้อร้องเรียนเล็ก กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้ อนแต่สามารถ
แก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว
 ข้อร้องเรียนระดับ 3 เป็นข้อร้องเรียนใหญ่ กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถ
แก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว ต้องต้องเสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป (สานักงานท้องถิ่นจังหวัด
เชียงราย/กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
 ข้อร้องเรียนระดับ 4 เป็นข้อร้องเรียนนอกเหนืออานาจองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ กล่าวคือ
ผู้ร้องเรียนร้องขอ ในสิ่งที่อยู่นอกเหนือบทบาทอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
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5. การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน กรณีข้อร้องเรียนระดับ 1 และการประสานหน่วยงานภายนอกกรณีข้อร้องเรียนระดับ 4

เจ้าหน้าที่ฯ
5.1 ข้อร้องเรียนระดับ 1
เป็นข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, คาชมเชย, สอบถามหรือร้องขอข้อมูลสามารถรับเรื่องและชี้แจงให้
ผู้ร้องเรียนรับทราบได้ทันที โดยกาหนดระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรียนภายใน 1 วันทาการ ยกตัวอย่าง
เช่น ผู้ร้องเรียนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการใช้ บริการของ เจ้าหน้าที่ฯ สามารถอธิบายรายละเอียด
ขั้นตอน ได้ ทันที เนื่อ งจากเป็นข้ อคาถามที่ ไ ม่ซับ ซ้อน และองค์ก ารบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ มีเกณฑ์การ
ดาเนิ นงานในเรื่ อ งที่ ซั ก ถามอย่ างละเอี ย ดดี แล้ ว ยกเว้ นกรณี ที่ ผู้ร้ อ งเรี ย นจั ดท าเป็น หนั ง สือ ส่ ง เข้ า มาที่
หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ฯอาจใช้เวลาในการเขียนหนังสือเพื่อตอบข้อมูลส่งกลับไปยังผู้ร้องเรียน (ระดับ 1) แต่
สามารถดาเนินการได้เสร็จสิ้นภายใน 1 วันทาการ เป็นต้น
5.2 ข้อร้องเรียนระดับ 4
เป็ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย นนอกเหนื อ อ านาจขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ อ้ อ ให้ พิ จ ารณาความ
เหมาะสมของข้อร้องเรียน โดยเบื้องต้นให้ชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับอานาจหน้าที่การทางาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อและแนะนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้ร้องเรียนโดยตรง ซึ่งอาจ
หาหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานนั้น ๆ ให้แก่ผู้ร้องเรียน โดยกาหนดระยะเวลาในการตอบข้อร้องเรียน
ภายใน 1 วันทาการ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนร้องเรียนเป็นหนังสือ/จดหมาย/โทรสาร อาจจัดทาหนังสือส่งต่อไป
ยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อ งโดยตรงต่อไป โดยกาหนดระยะเวลาในการตอบ ข้อร้องเรียนตามความ
เหมาะสม หรือ กรณีที่ ผู้ร้อ งเรีย นจัด ทาเป็ นหนั ง สือร้ องเรี ยนในกรณี เดีย วกันมาที่ห น่วยงาน เจ้าหน้าที่ ฯ
สามารถทาหนังสือตอบกลับไปยังผู้ร้องเรียน และจัดทาหนังสือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
6. การประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานเพื่อดาเนินการแก้ไข / ปรับปรุง กรณีข้อร้องเรียนระดับ 2
เจ้าหน้าที่ฯ
6.1 ข้อร้องเรียนระดับ 2
เป็นข้อร้องเรียนเล็ก ให้พิจารณาจัดทาบันทึกข้อความส่ง ต่อไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงต่อไป โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบข้อมูล
ก่อนจัดทาบันทึกข้อความส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ กาหนดระยะเวลาในการจัดทาบันทึก
ข้อความส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 วันทาการ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ร้องเรียนจัดทาหนังสือถึง
หน่ ว ยงาน ร้ อ งเรี ย นเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
กลุ่ ม งานหนึ่ ง พู ด จาไม่ สุ ภ าพ อี ก ทั้ ง เมื่ อ ขอข้ อ มู ล ในการ
รักษาพยาบาล เจ้าหน้าที่ก็ไม่เต็มใจให้บริการ ทั้งยังพูดในลักษณะตะคอกใส่ผู้รับบริการตลอดเวลา ฯลฯ เจ้า
หน้าที่ฯ สามารถโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน พร้อมจัดทาบันทึกข้อความส่งไปยังหน่วยงานที่
ถูกร้องเรียน ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปได้ภายใน 1 วันทาการ เป็นต้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ภายหลัง จากได้รับโทรศัพท์แจ้งข้อร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ฯ หรือได้รับบันทึกข้ อความจากเจ้าหน้าที่ฯ ให้
พิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสม และให้ส่งผลการดาเนินงานแก้ไข/ปรับปรุง ไปยังผู้ร้องเรียนโดยตรง และ
สาเนาผลการดาเนินงานแก้ไข/ปรับปรุงให้ศูนย์รับข้อร้องเรียนทราบภายใน 10 วันทาการ ยกตัวอย่างจาก
กรณีข้ อร้ องเรี ยนระดับ 2 ข้ างต้น เมื่อ หน่ วยงานได้ รับ แจ้ ง ทางโทรศั พท์ หรื อบั นทึ กข้ อความ สามารถ
ดาเนินการสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียน และสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในวัน เวลา
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สถานที่ที่เกิดเรื่องร้องเรียนขึ้น หากพบว่าเป็นจริงหัวหน้างาน/ฝ่าย อาจใช้ดุลพินิจในการแก้ไ ข/ปรับปรุงปัญหา
ที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน แต่เมื่อได้แก้ไข/ปรับปรุงปัญ หาที่ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน จัดทาหนัง สือแจ้ง กลับไปยัง ผู้ร้องเรียน พร้อมส่ง สาเนาหนัง สือแจ้ง กลับผู้
ร้องเรียนไปยังศูนย์รับข้อร้องเรียนของหน่วยงานทราบ ภายใน 15 วันทาการหลังจากได้รับเรื่อง ร้องเรียนด้วย
7. การประสานศูนย์รับข้อร้องเรียน กรณีข้อร้องเรียนระดับ 3
เจ้าหน้าที่ฯ
7.1 ข้อร้องเรียนระดับ 3 เป็นข้อร้องเรียนใหญ่ ไม่สามารถพิจารณาแก้ ไข/ปรับปรุงได้ภายในหน่วยงาน
จัดทาบันทึกข้อความส่งต่อไปยังสานักงานศูนย์ดารงธรรมอาเภอพาน หรือศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเชียงรายกรม
ส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการต่อไป ทั้งนี้
กาหนดระยะเวลาในการจัดทาบันทึกข้อความส่งต่อไปยังศูนย์ ดารงธรรมอาเภอพาน หรือศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
เชียงราย ภายใน ๖๐ วันทาการ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ร้องเรียนทาหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการเปิดซอง
ประกวดราคาการซ่อมแซมอาคารสานักงานของหน่วยงาน และเคยร้องเรียนกับหน่วยงานมาแล้วแต่หน่วยงานไม่มี
การดาเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ประการใด ทั้งยังทาสัญญาว่าจ้างบริษัทรับเหมาที่มีราคาแพงกว่าผู้ร้องเรียนอีก
ด้วย
ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
7.2 ภายหลังจากได้รับโทรศัพท์แจ้งข้อร้องเรียนจากศูนย์รับข้อร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
หรือได้รับบันทึกข้อความจากศูนย์รับข้อร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ หรือได้รับการสั่งการจากมติที่
ประชุมขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ให้พิจารณาแก้ไขตามความเหมาะสม และให้ส่งผลการดาเนินงาน
แก้ไ ข/ปรับปรุงไปยังผู้ร้องเรียนโดยตรง รวมทั้งสาเนาผลการดาเนินงานแก้ไข/ปรับปรุง ให้ศูนย์รับข้อร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อทราบ ภายใน 10 วันทาการ
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
เจ้าหน้าที่ฯ
8.1 ภายหลังจากโทรศัพท์ หรือ ส่งบันทึกข้อความให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงข้อ
ร้องเรียนในระดับ 2 และ ระดับ 3 เรียบร้อยแล้ว ประมาณ 7 วันทาการ ให้โทรศัพท์ติดต่อความคืบหน้าในการ
ดาเนินงานแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.2 เมื่อได้รับโทรศัพท์ หรือ บันทึกข้อความแจ้งเรื่องร้องเรียนระดับ 2 จากเจ้าหน้าที่ฯ ของศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน หรือ เรื่องร้องเรียนระดับ 3 จากศูนย์ รับเรื่องร้องเรียน ให้พิจารณาดาเนิน การแก้ไข/ปรับปรุงข้อ
ร้องเรียนแต่ละกรณีตามความเหมาะสม ภายใน 10 วันทาการ เมื่อดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ให้
จัดทาหนังสือตอบกลับข้อร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียนโดยตรง และสาเนาหนังสือตอบกลับข้อร้องเรียน (ระดับ 2) ให้
เจ้าหน้าที่ฯ ศูนย์รับข้อร้องเรียน, สาเนาหนัง สือตอบกลับข้อร้องเรียน (ระดับ 3) ให้เจ้าหน้าที่ฯ ศูนย์รับข้อ
ร้องเรียนทราบด้วย
8.3 รวบรวมข้อร้องเรียนและการดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงข้อร้องเรียนทั้งหมด จัดเก็บในแฟ้มข้อ
ร้องเรียนของหน่วยงานโดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นและจัดทารายงานการจัดการ ข้อร้องเรียนในแต่
ละเดือน
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9. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ศูนย์รับข้อร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
เจ้าหน้าที่ฯ
9.1
จัดทาบันทึกข้อความขอให้ส่งสรุปรายการการจัดการข้อร้องเรียนจากทุกหน่วยงานในความ
รับผิดชอบ กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานสรุปข้อร้องเรียน โดยส่งบันทึกข้อความไปยัง งานนิติการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ทุกวันศุกร์แรกของเดือน จากนั้นจะนาข้อมูลมาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียนในภาพรวม
ของหน่วยงาน เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งรายงานผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานเข้าที่ประชุมประจาเดือนพนักงานส่วนตาบลหรือหัวหน้าส่วนขององค์การบริหาร
ส่วนแม่อ้อ เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขต่อไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.2 เมื่อได้รับบันทึกข้อความขอให้ส่งสรุปรายการการจัดการข้อร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ฯ ให้พิจารณาการ
ดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงข้อร้องเรียนจากแฟ้มข้อร้องเรียนของหน่วยงาน กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
รายงานสรุปข้อร้องเรียนกรม หากหน่วยงานไม่มีเรื่ องร้องเรียนให้แจ้งว่าไม่มี แล้วส่งกลับไปยังงานนิติการ กลุ่ม
งานบริหารทั่วไป ทุกวันที่ ๕ ของเดือน
ผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
ร้อยละ
ประเภทเรื่องร้องเรียน
รับไว้
แล้วเสร็จ
พฤติกรรมการให้บริการที่ไม่เหมาะสม
1
การเรียกรับผลประโยชน์
การละเว้นหรือปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เอื้อประโยชน์ต่อเอกชน
การนาทรัพย์สินของรัฐไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
การรับผลประโยชน์เกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
รวม
1
แหล่งข้อมูล : ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน, ปีงบประมาณ 2563

1
1

กาลัง
ร้อยละ
ดาเนินการ
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0

หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อได้ดาเนินการการวิเคราะห์ประเภท และระดับ
ความรุนแรงของเรื่องร้องเรียน และดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหา สื่อสารผู้ร้องเรียนถึงขั้นตอน
และระยะเวลาดาเนินการ โดยได้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และการแก้ไข
ปัญหาเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการป้องกันการทุจริต และช่วยฟื้นฟูส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อเชียงรายได้ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือนี้โดยเคร่งครัด จะ
สามารถดาเนินการปฏิบัติภารกิจในทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใส สุจริต และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของ
ประชาชนอย่างแท้จริง

๑๑
เปรียบเทียบการเก็บข้อมูลการร้องเรียน ระดับ 2 - 3
ภายในงานนิติการ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ภายใน 3 ปี ย้อนหลัง
ปี งบ 2560
ปี งบ 2561

ปี งบ 2562

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ 2561 –2563 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อไม่มีเรื่องร้องเรียน
กรณีการทุจริตเลย องค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ในปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 มีการร้องเรียน เรื่องพฤติกรรมการให้บริการ และ
ร้องเรียนมาตรฐานการบริการ เพิ่มขึ้น จาก ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งผลจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่อ้อในการให้บริการหน้าทางเข้าอาคารสานัก มีการจัดเวรในการให้บริการช่วงเวลาวันหยุดและ
เวลาพักเที่ยง ตลอดถึงโครงการออกหน่วยให้บริการนอกพื้นที่สานักงานไปยังทุกหมู่บ้าน ภายใต้โครงการออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่ โดยได้ประชาสัมพันธ์ กระบวนงาน เอกสาร ขั้นตอนการขอรับบริการต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ
และเตรียมพร้อม ในการเข้ารับบริการ
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 จะเห็นได้ว่ามีการร้องเรียนพฤติกรรมการให้บริการ มากที่สุดในรอบ 3 ปี
เนื่องจากในระยะหลังได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิและกระบวนการขั้นตอนการดาเนินการต่างๆของผู้เข้ารับบริการ
ไม่ว่าจะทางสื่อโทรทัศน์ หรือ สื่อออนไลน์ ทาให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจว่า เมื่อมีสิทธิก็ต้องใช้สิทธิ จึงก่อให้เกิด
การร้องเรียนลดลง อย่างไรก็ตาม ในการจัดการบริหารเรื่องร้องเรียนภายในองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ ได้จัดให้มี
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และมาตรการในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากกการรับบริการ และมีการประสานงานภายใน
หน่วยงานเพื่อความรวดเร็วในการตอบสนองข้อร้องเรียนต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
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-ลับแบบคาร้องเรียน/แจ้งเบาแสะ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนแม่อ้อ
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ...........................
เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
ข้าพเจ้า .......................................................................อายุ......................ปี อยู่บ้านเลขที่
.............หมู่ที่............ตาบล .................................อาเภอ .................................จังหวัด ..................................
โทรศัพท์..............................อาชีพ .................................................... เลขที่บัตรประชาชน ....................................
ออกโดย ................................................วันออกบัตร ...........................วันหมดอายุ...................... .....มีความ
ประสงค์ ข อร้อ งเรีย น/แจ้ ง เบาะแสการต่อ ต้ า นการทุ จริ ต เพื่ อ ให้อ งค์ การบริห ารส่ว นต าบลแม่อ้ อ พิจ ารณา
ดาเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตาม
ข้างต้นเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่
๑) .........................................................................จานวน..................................ชุด
๒) .........................................................................จานวน..................................ชุด
๓) .........................................................................จานวน..................................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(...................................................)
/ คาสั่งของนายก
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คาสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................................
(..................................................................)
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บรรณานุกรม
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. "คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย (ศปท.)
SP-MOPH-M001 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ."[ระบบออนไลน์].แหล่งที่มา
http://www.stopcorruption.moph.go.th ( 28 ธันวาคม 2561).
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คณะทีป่ รึกษาและคณะผู้จดั ทา
คณะที่ปรึกษา
1) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
2) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
3) กานันตาบลแม่อ้อ
คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
๑. นายประธาน เทพสาร
๒. นางนิชกานต์ สินานัท
๓. นายณัฐธัญ อาทะจา
๔. นางสาวรัตนาภรณ์ ขัดมัน
5. นางวัลลี ไชยวงค์

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ปลัด อบต.แม่อ้อ
รองปลัด อบต.แม่อ้อ
หัวหน้าสานักปลัด
จพง.ธุรการ
นักทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

