คู่มือ
การปฏิบัติงานเรอ�่ งร้องเร �ยนการทุจร �ต
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

สํานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดชุ มพร

คํานํา
ศู นย์ปฏิ บัติการต่ อต้ านการทุจร �ตสํ านั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัดชุ มพร มี บทบาทหน้ าที่หลั ก
ในการกํ า หนดทิ ศทาง วางกรอบการดํ าเนิ นงานการป� องกั นและปราบปรามการทุ จร �ตและประพฤติ มิ ช อบ
ให้ สอดคล้ องกั บยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้ วยการป�องกั นละปราบปรามการทุจร �ต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
เพื่ อ ใช้เ ป� น เครอ�่ งมื อ ในการป� อ งกั นและปราบปรามการทุ จ ร �ตคอรัป ชั่น โดยมุ่ ง เน้ น การสร้า งธรรมาภิ บาล
ในการบร �หารงานและส่งเสร �มการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ�าระวัง
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจัด การเร อ�่ งร้อ งเร �ยนการทุ จ ร �ตที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ในสํ านั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัดชุ มพรเกิ ดประโยชน์ ต่อการปฏิ บัติราชการและประชาชน และอํานวยความ
สะดวก ต่ อเจ้าหน้ าที่ผู้ ปฏิ บัติงาน จึงได้ จัดทําคู่มือการปฏิ บัติงานเรอ�่ งร้องเร �ยนการทุจร �ต โดยได้ รวบรวม
แนวทาง

การดํ าเนิ น การเรอ�่ งร้อ งเร �ยนการทุ จร �ต ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารจัดการเร อ�่ งร้อ งเร �ยนการทุ จร �ตบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจร �ต สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจร �ต
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

สารบัญ
เรอ�่ ง

หน้า

หลักการและเหตุผล

1

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1

วัตถุประสงค์

1

คําจํากัดความ

2

ช่องทางการรับเรอ�่ งร้องเร �ยน

2

แผนผังกระบวนการจัดการเรอ�่ งร้องเร �ยนการทุจร �ต

3

การรับและตรวจสอบข้อร้องเร �ยนจากช่องทางต่าง ๆ

4

หลักเกณฑ์ในการับเรอ�่ งร้องเร �ยน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจร �ตและประพฤติมิชอบ

4

การบวนการพิจารณาดําเนินการ

5

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเร �ยน

6

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเร �ยนของหน่วยงาน

6

ภาคผนวก
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรอ�่ งราวร้องเร �ยนการทุจร �ต

7

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรอ�่ งร้องเร �ยนการทุจร �ต
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจร �ตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
๑. หลักการและเหตุผล
ศูนย์ปฏิบัติการต่ อต้ านการทุจร �ต สํานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดชุ มพร มีบทบาทหน้าที่หลัก
ในการกํ า หนดทิ ศทาง วางกรอบการดํ าเนิ นงานการป� องกั นและปราบปรามการทุ จร �ตและประพฤติ มิ ช อบ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป�องกันและปราบปรามการทุจร �ต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
เพื่อใช้เป�นเครอ�่ งมือในการป�องกันและปราบปรามการทุจร �ตคอรัปชัน
่ และรับแจ้งเบาะแสและเรอ�่ งร้องเร �ยน
การทุจร �ต จากช่องทางการร้องเร �ยนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจร �ตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุ มพร
โดยปฏิ บัติตามคู่ มื อ การปฏิ บัติง านเร อ�่ งร้อ งเร �ยนการทุ จ ร �ต ซึ่ง สอดคล้ อ งกั บพระราชกฤษฎี ก า

ว่ า ด้ ว ย

หลั กเกณฑ์ และว �ธีการบร �หารกิ จการบ้านเมื องที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๓ กํ าหนดว่า “เมื่ อส่ วนราชการใด
ได้รบ
ั การติดต่อสอบถามเป�นหนังสือจากประชาชน หร �อส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงาน ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่
ของส่ วนราชการนั้น ให้ เป�นหน้าที่ของส่ วนราชการนั้นที่จะต้ องตอบคําถามหร �อแจ้ง การดําเนินการให้ ทราบ
ภายใน ๑๕ วัน หร �อภายในระยะเวลาที่กําหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ซึ่ ง อํ า นาจหน้ า ที่ ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ข้ อ ร้อ งเร �ยนการทุ จ ร �ตการปฏิ บั ติ ห ร �อการละเว้ น
การปฏิ บัติห น้ าที่

โดยมิ ช อบของเจ้าหน้ าที่ สัง กั ดสํ า นั กงานพั ฒ นาชุ มชนจังหวัดชุ มพร จึง เป� นเรอ�่ งที่ศู นย์

ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจร �ตสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุ มพร จําเป�นต้ องดําเนินการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2. สถานที่ตั้ง
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชัน
้ 3

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป� นศู นย์ก ลางในการรับ เรอ�่ งร้อ งเร �ยนการทุจ ร �ตที่ อาจเกิ ดขึ้ นใน สํ า นั กงานพั ฒนาชุ ม ชน
จังหวัดชุมพร

4. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้การดําเนินงานจัดการเรอ�่ งร้องเร �ยนการทุจร �ตสํานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดชุ มพร
มีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป�นมาตรฐานเดียวกัน
๒) เพื่ อ ให้ มั่ นใจว่ า ได้ มี ก ารปฏิ บัติตามข้ อ กํ าหนด ระเบี ยบหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ยวกั บการจัดการ
ข้อร้องเร �ยน ที่กําหนดไว้อย่างสม�าเสมอและมีประสิทธิภาพ
๓) เพื่ อ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิข องประชาชนและผู้ ร อ
้ งเร �ยน /แจ้ง เบาะแส ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
(Good Governance)

-25. คําจํากัดความ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานราชการเฉพาะกิ จ พนักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร � อาสาพัฒนา ลูกจ้างเหมาบร �การ ในสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
“ทุจร �ต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเอง
หร �อผู้อื่น
“ประพฤติ มิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหร �อละเว้นปฏิบัติทางใดอย่างหนึ่งอย่าง
ใดในตํ าแหน่งหร �อหน้ าที่หร �อใช้อํานาจในตํ าแหน่งหร �อหน้าที่อันเป�นการฝ�าฝ�นกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคั บ
คําสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่งซึง่ มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษาหร �อการใช้เง �นหร �อทรัพย์สินของส่ วน
ราชการไม่ว่าการปฏิบัติหร �อละเว้นการปฏิบัตินั้นเป�นการทุจร �ตด้วยหร �อไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการ
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย
“ข้ อ ร้อ งเร �ยน” หมายความว่ า ข้ อ ร้อ งเร �ยนเกี่ ย วกั บ การทุ จ ร �ตการปฏิ บั ติ ห ร �อละเว้ น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกั ดและข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้ ว ยความรับผิ ดชอบต่ อประชาชน ไม่ มี คุณธรรมจร �ยธรรม ไม่ คํา นึง ถึ ง ประโยชน์ ส่ ว นรวมเป� นที่ ตั้ง
และไม่มีธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมายระเบียบแบบแผนราชการที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้

6. ช่องทางการร้องเร �ยน/แจ้งเบาะแส
1) ร้องเร �ยนด้วยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเร �ยนได้ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการ
บร �หารงานพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
2) ร้อ งเร �ยนด้ ว ยตนเอง โดยการส่ ง เป� นหนัง สื อ ในตู้ รบ
ั เรอ�่ งร้อ งเร �ยนด้ า นหน้ าสํ า นั ก งาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
3) ร้องเร �ยนเป�นหนังสื อ/ จดหมายทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่สํานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัด
ชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชัน
้ 3 ถนนไตรรัตน์ ตําบลนาชะอัง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
4) โทรศัพท์/โทรสาร 0 7763 0637
5) เว็บไซต์ https://chumphon.cdd.go.th/
6) Facebook : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
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7. แผนผังกระบวนการจัดการเรอ�่ งร้องเร �ยนการทุจร �ต

แผนผังขัน
้ ตอน
การดําเนินการแก้ไขป�ญหาเรอ�่ งร้องเร �ยนการทุจร �ต
ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
เรอ�่ งร้องเร �ยนการทุจร �ต
จดหมายร้องเร �ยน
หนังสือจังหวัด/อําเภอ

เรอ�่ งร้องเร �ยนการทุจร �ต

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร

จากเว็บไซต์
https://chumphon.cdd.go.th/

โทรศัพท์ เป�นต้น

ทะเบียนหนังสือรับ
สพจ.ชพ.
(ระยะเวลา 5 นาที)

ทะเบียนหนังสือรับเรอ�่ งร้องเร �ยน
การทุจร �ต/เสนอผู้บังคับบัญชา
(ระยะเวลา 1 วัน)

แจกจ่ายให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

เรอ�่ งร้องเร �ยนการทุจร �ตที่ต้องพิจารณาว �นิจฉัย

ไปดําเนินการตามคําสั่ง

-

เสนอตามลําดับขั้น

ของผู้บังคับบัญชา

-

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจร �ง

(ระยะเวลา 4 ชัว่ โมง)

-

ดําเนินการแก้ไข

-

รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

-

แจ้งผู้รอ
้ งเร �ยนเป�นหนังสือเพื่อทราบ

(กรณีไม่แล้วเสร็จในครัง้ เดียวให้แจ้งครัง้ แรกภายใน
15 วัน)

-48. การรับและตรวจสอบข้อร้องเร �ยนจากช่องทางต่าง ๆ
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเร �ยนการทุจร �ตที่เข้ามายังสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดชุมพรจากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้
ระยะเวลาดําเนินการ

ความถี่ในการ

ช่องทาง

ตรวจสอบช่องทาง

ร้องเร �ยนด้วยตนเอง

รับเรอ�่ งร้องเร �ยน/ร้องทุกข์

หมายเหตุ

เพื่อประสานหาทางแก้ไขป�ญหา

ทุกครัง้ ที่มีการ

ภายใน 1 วันทําการ

ร้องเร �ยน
ช่องทางไปรษณีย์

ทุกครัง้

ภายใน 1 วันทําการ

ทางโทรศัพท์ สนง.

ทุกวันทําการ

ภายใน 1 วันทําการ

0 7763 0637

ยกเว้น
วันหยุด

ร้องเร �ยนผ่านตู้รอ
้ งเร �ยน/ร้องทุกข์

ทุกวันทําการ

ภายใน 1 วันทําการ

ร้องเร �ยนผ่านเว็บไซต์

ทุกวันทําการ

ภายใน 1 วันทําการ

ทุกวันทําการ

ภายใน 1 วันทําการ

https://chumphon.cdd.go.th/
ร้องเร �ยนผ่าน Facebook

9. หลักเกณฑ์ในการรับเรอ�่ งร้องเร �ยน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจร �ตและประพฤติมิชอบ
9.1 หลักเกณฑ์การร้องเร �ยน
9.1.1 เรอ�่ งที่จะนํามาร้องเร �ยนต้องเป�นเรอ�่ งที่ผู้ได้รบ
ั ความเดื อดร้อน หร �อเสี ยหายอัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในสังกัดของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ในเรอ�่ งต่อไปนี้
(1) กระทําการทุจร �ตต่อหน้าที่
(2) กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ
(3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
9.1.2 เรอ�่ งที่รอ
้ งเร �ยนต้ องเป�นเรอ�่ งจร �งที่มีมูล มิ ใช่ลักษณะกระแสข่ าวที่สร้างความ
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้งตลอดจนขาดพยานบุคคลที่แน่นอน
9.2 ข้อร้องเร �ยนให้ใช้ถ้อยคําสุภาพและต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
9.2.1 ชือ
่ และที่อยู่ของผู้รอ
้ ง
9.2.2 ชือ
่ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป�นเหตุแห่งการร้องเร �ยน
9.2.3 การกระทํ า ทั้ ง หลายที่ เ ป� น เหตุ แห่ ง การร้อ งเร �ยน พร้อ มทํ า ข้ อ เท็ จ จร �งหร �อ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําทั้งหลาย หร �อแจ้งช่องทางการทุจร �ตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อ
ดําเนินการสืบสวนสอบสวน
9.2.4 คําขอของผู้รอ
้ งเร �ยน
9.2.5 ลายมือชือ
่ ผู้รอ
้ งเร �ยน
9.2.6 ระบุ วัน เดือน ป�
9.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)
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กรณีแวดล้อมที่ปรากฏชัดเจนตลอดจนระบุพยานบุคคล พยานเอกสารที่ชด
ั เจนเท่านั้น
9.4 เรอ�่ งร้องเร �ยนที่อาจไม่รบ
ั พิจารณา
9.4.1 ข้อร้องเร �ยนที่ไม่ได้ทาํ เป�นหนังสือ
9.4.2 ข้องร้องเร �ยนที่ไม่ได้ระบุพยานหลักฐานที่เพียงพอ
9.4.3 ข้อร้องเร �ยนที่ไม่มีรายการตามข้อ 9.2
10. การบวนการพิจารณาดําเนินการ
10.1 ให้ ศูนย์รบ
ั เรอ�่ งร้องเร �ยน/ร้องทุกข์ สํานั กงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดชุ มพร เป�นหน่ วยรับ
เรอ�่ งร้องเร �ยน
10.2 เมื่ อ ได้ ร บ
ั เร อ�่ งร้อ งเร �ยนให้ ใ ห้ ศู น ย์ ร บ
ั เร อ�่ งร้อ งเร �ยน/ร้อ งทุ ก ข์ รวบรวมข้ อ มู ล การ
ร้องเร �ยนเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับ ในกรณีเป�นลักษณะบัตรสนเทห์ ให้ พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะ
ตามที่กําหนดในประกาศนี้
10.3 หากเห็นว่าข้อร้องเร �ยนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใด ๆ ให้ เจ้าหน้าที่แนะนําให้ ผู้
ร้องเร �ยนแก้ ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้าเห็ นว่าข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนนั้นเป�นกรณีที่ไม่อาจแก้ ไขให้
ถูกต้ อง หร �อเป� นข้ อร้องเร �ยนที่ ไม่ อยู่ในอํ านาจหน้ าที่ของสํ านั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัดชุ มพร หร �อผู้ รอ
้ งเร �ยน
ไม่แก้ ไขข้อร้องเร �ยนภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเร �ยนดั งกล่าวต่ อหั วหน้าศู นย์รบ
ั
เรอ�่ งร้อ งเร �ยน/ร้อ งทุ กข์ และแจ้งให้ ผู้รอ
้ งเร �ยนทราบถึ งขั้ นตอนหร �อระยะเวลาการพิ จารณาเรอ�่ งร้องเร �ยน
เท่าที่จะสามารถกระทําได้
10.4 กรณีพัฒนาการจังหวัดเห็ นสมควรให้ แต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนข้ อเท็จจร �งหร �อ
มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจร �ง ให้ศูนย์รบ
ั เรอ�่ งร้องเร �ยน/ร้องทุกข์ดําเนินการตามคําสั่งนั้น
10.5 ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จร �งที่ ไ ด้ ร บ
ั แต่ ง ตั้ ง มี ห น้ า ที่ ร วบรวมข้ อ เท็ จ จร �ง
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และพิ จ ารณาไต่ ส วนหาข้ อ เท็ จ จร �งว่ า เร อ�่ งร้อ งเร �ยนมี มู ล ความจร �งหร �อไม่ เ พี ย งใด โดยให้
ดํ า เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็จ โดยเร็ว พร้อ มทั้ ง ทํ า ความเห็ น เสนอพั ฒ นาการจั ง หวั ด ว่ า มี เ หตุ ก ระทํ า ทุ จ ร �ต
และประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหร �อไม่ เป�นการกระทําผิดว �นัยหร �อไม่ หากเป�นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา ให้ เสนอ
ความเห็นต่อพัฒนาการจังหวัด และยุติเรอ�่ ง
10.6 ในการพิ จ ารณาไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จร �งให้ ดํ า เนิ น การอย่ า งลั บ และต้ อ งเป� ด โอกาสให้
เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจร �งอย่างเป�นธรรม
10.7 ให้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจร �งรายงานผลการสอบสวนต่ อพัฒนาการจังหวัด
ภายใน 30 วัน นั บตั้ งแต่ ได้ รบ
ั แต่ งตั้ ง หากมี เหตุ ผลความจําเป�นที่มิอาจหลี กเลี่ ยงได้ คณะกรรมการฯ อาจ
เสนอขอขยายระยะเวลาดําเนินการต่อพัฒนาการจังหวัด
10.8 เมื่อมีการดําเนินการในเบื้องต้นเป�นประการใด ให้ ศูนย์รบ
ั เรอ�่ งร้องเร �ยน/ร้องทุกข์แจ้ง
ให้ ผู้ ร ้อ งเร �ยนทราบภายในเวลา 15 วั น เว้ น แต่ ก รณี ผู้ ร อ
้ งเร �ยนไม่ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ กั บ ไปยั ง
ผู้รอ
้ งเร �ยนได้

-6๑1. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเร �ยนและการแจ้งกลับข้อร้องเร �ยน
11.1 ส่ งต่ อเรอ�่ งร้องเร �ยนไปยั งหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรง ในกรณี ที่ข้อร้องเร �ยนระบุ ถึงชื่อ
หน่วยงานนั้น ๆ ถือเป�นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเร �ยน
11.2 ส่ งเรอ�่ งร้องเร �ยนไปยังผู้ รอ
้ งเร �ยน กรณี ผู้รอ
้ งเร �ยนไม่ได้ ระบุ ถึงหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง
โดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุ ผล และแจ้งให้ ผู้รอ
้ งเร �ยนทราบ ถื อเป� นการสิ้ นสุ ดกระบวนการตอบสนองต่ อข้ อ
ร้องเร �ยน

๑2. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเร �ยนของหน่วยงาน
12.1 รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเร �ยนประจําไตรมาสรายงานให้ พัฒนาการ
จังหวัดชุมพรทราบทุกไตรมาส
12.2 รวบรวมรายงานสรุปข้ อ ร้อ งเร �ยน หลั งจากสิ้ นป�ง บประมาณเพื่ อ นํา มาว �เคราะห์ ก าร
จัดการ ข้อร้องเร �ยนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป�นนําทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป

ภาคผนวก

ตัวอย่างแบบคําร้องเร �ยน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตัวเอง)
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
ถนนไตรัตน์ ชพ 86000
วันที่...........เดือน............................................พ.ศ..................
เรอ�่ ง .....................................................................................
เร �ยน พัฒนาการจังหวัดชุมพร
ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ.............ป� อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่.......
ตํ าบล...........................................อํา เภอ................................จังหวัด........................โทรศั พท์..........................................
อาชีพ .................................................................ตํ า แหน่ ง .....................................................................................
เลขที่ บั ต รประชาชน............................................................................ออกโดย....................................................
วันออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ ...............................มี ความประสงค์ ขอร้อ งเร �ยน/แจ้งเบาะแส
ต่ อต้ านการทุจร �ต เพื่ อให้ สํานั กงานพั ฒนาชุ มชนจังหวัดชุ มพร พิ จารณาดําเนิ นการตรวจสอบหร �อช่วยเหลื อ
และแก้ ไขป�ญหา ในเรอ�่ ง ........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. ............
ทั้ ง นี้ ข้ า พเจ้ า ขอรับ รองว่ า คํ า ขอร้อ งเร �ยน/แจ้ ง เบาะแส ตามข้ อ ความข้ า งต้ น เป� น จร �ง
ทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเร �ยน/แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) ได้แก่
๑)......................................................................................................จํา นวน............................ชุ ด
๒)......................................................................................................จํา นวน............................ชุ ด
๓)...........................................................................................................จํานวน.......................................ชุด
จึงเร �ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(.........................................................)

