คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค่าย
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย มีบทบำทหน้ำทีห่ ลักใน
กำรกำหนดทิศทำง วำงกรอบกำรดำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันละปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็น เครื่องมือ
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอรัปชั่น โดยมุง่ เน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนและ ส่งเสริมกำร
มีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบเฝ้ำระวัง
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตทีอ่ ำจเกิดขึ้นในองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบ้ำนค่ำยเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบัตริ ำชกำรและประชำชน และ อำนวยควำมสะดวก
ต่อเจ้ำหน้ำทีผ่ ู้ปฏิบัติงำรน จึงได้จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเรือ่ งร้องเรียนกำรทุจริต โดยได้ รวบรวมแนวทำงกำร
ดำเนินกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต ทั้งนีเ้ พื่อให้กำรจัดกำรเรือ่ งร้องเรียนกำรทุจริตบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจ ศูนย์
ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย

สำรบัญ
เรื่อง
หน้ำ
หลักกำรและเหตุผล
กำรจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย

๑
๑

สถำนที่ตั้ง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์

๑
๑
๑

คำจำกัดควำม
ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน
แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต

๑
๒
๓

ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำน
กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจำกช่องทำงต่ำง ๆ
หลักเกณฑ์ในกำรรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔
๔
๔

กำรบันทึกข้อร้องเรียน
กำรประสำนหน่วยงำนเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและกำรแจ้งกลับผูร้ ้องเรียน
กำรรำยงำนผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของหน่วยงำน

๕
๕
๕

ภำคผนวก
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องรำวร้องเรียนกำรทุจริต

คู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดเรือ่ งร้องเรียนกำรทุจริต
ของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย
๑. หลักกำรและเหตุผล
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย มีบทบำทหน้ำทีหลักในกำร
กำหนดทิศทำง วำงกรอบกำรดำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้
สอดคล้อง กับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอรัปชั่น และรับแจ้งเบำะแสและเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริต จำก ช่องทำงกำรร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย
โดยปฏิบัติ ตำมคู่มือกำรปฏิบัตงิ ำนเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำร บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๘๓ กำหนดว่ำ “เมื่อส่วนรำชกำรใด
ได้รับกำรติดต่อสอบถำมเป็น หนังสือจำกประชำชน หรือส่วนรำชกำรด้วยกันเกี่ยวกับงำนที่อยู่ในอำนำจ
หน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้น ให้เป็นหน้ำที่ ของส่วนรำชกำรนัน้ ที่จะต้องตอบคำถำมหรือแจ้งกำรดำเนินกำรให้
ทรำบภำยใน ๑๕ วัน หรือภำยในระยะเวลำที่ กำหนดบนพืน้ ฐำนของหลักธรรมำภิบำล (Good
Governance)
ซึ่งอำนำจหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบัตหิ รือกำรละเว้น กำรปฏิบัติ
หน้ำที่โดย มิชอบของเจ้ำหน้ำทีส่ ังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน
กำร ทุจริตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย จำเป็นต้องดำเนินกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
๒. กำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย มำตรำ ๕๙ แห่ง
พระรำชบัญญัตสิ ภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๖๒
๓. หมู่ 3 ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย หมู่ 3 ตำบลบ้ำนค่ำย อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
๔. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เป็นศูนย์กลำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้นในองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย
๕. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้กำรดำเนินงำนจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย มี
ขั้นตอน/กระบวนกำรและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
๒) เพื่อให้มั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
ที่
กำหนดไว้อย่ำงสม่ำเสมอและมีประสิทธิภำพ
๓) เพื่อพิทกั ษ์สิทธิของประชำชนและผูร้ ้องเรียน/แจ้งเบำะแส ตำมหลักธรรมำภิบำล (Good
Governance)

๖. คำจำกัดควำม เรื่องร้องเรียน หมำยถึง ควำมเดือดร้อนเสียหำยอันเกิดจำกกำรปฏิบัตหิ น้ำที่ต่ำงๆ
ของเจ้ำหน้ำทีส่ ังกัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย เช่น กำรประพฤติมิชอบหรือมีพฤติกำรณ์ส่อไปในทำง
ทุจริต หรือพบ ควำมผิดปกติในกระบวนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย
ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส หมำยถึง ผู้พบเห็นกำรกระทำอันมิชอบด้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น เช่น มีสทิ ธิ
เสนอ คำร้องเรียน/แจ้งเบำะแสต่อองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย หรือส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
เจ้ำหน้ำที่ หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบำะแส หมำยถึง ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตองค์กำรบริหำรส่วน ตำบลบ้ำนค่ำย
กำรดำเนินกำร หมำยถึง กำรจัดกำรกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสตั้งแต่ต้นจนถึงกำรได้รับกำรแก้ไข
หรือ ได้ข้อสรุป เพือ่ แจ้งผูร้ ้องเรียนกรณีทผี่ ู้รอ้ งเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน
๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน/แจ้งเบำะแส
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย
๒) ทำงไปรษณีย์ หมู่ 3 ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย หมู่ 3 ตำบลบ้ำนค่ำย อำเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๔๐)
๓) ร้องเรียนทำงโทรศัพท์ หมำยเลข ๐๔๔ ๘๐๐๑๖๒ ต่อ ๑๕ หมำยเลขโทรสำร ๐๔๔ ๘๐๐๑๖๒
ต่อ ๑๗
๔) ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย
๕) เว็ปไซต์www. Bankhai.net
๖) Facebook อบต.บ้ำนค่ำย
๗) สำยตรงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย

๘. แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรือ่ งร้องเรียนกำรทุจริต
แผนผังขั้นตอนการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้ำนค่ำย
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

เรื่องร้องเรียนการทุจริต จดหมายร้องเรียน
หนังสือจังหวัด/อาเภอ โทรศัพท์ เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้ำนค่ำย

เรื่องร้องเรียนการทุจริตจากเว็บไซต์

www.Bankhai.net

ทะเบียนหนังสือรับ อบต.บ้านค่าย
(ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต และเสนอผู้บัญชาการสั่งการ

(ระยะเวลา ๑ วัน)

แจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป
ดาเนินการตามคาสั่งของ ผู้บังคับบัญชา
(ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)

เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย
- เสนอตามลาดับขั้น
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- ดาเนินการแก้ไข
- รายงานผลผู้บังคับบัญชาทราบ
- แจ้งผู้ร้องเป็นหนังสือเพื่อทราบ
(กรณีไม่แล้วเสร็จในครั้งเดียวให้แจ้งครั้งแรก
ภายใน ๑๕ วัน)

๙. ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำน
๑) ประกำศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัตกิ ำรต่อต้ำนกำรทุจริตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย ๒) แต่งตั้ง
เจ้ำหน้ำที่รบั ผิดชอบประจำศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย
๓) แจ้งคำสั่งให้แก่เจ้ำหน้ำทีผ่ รู้ ับผิดชอบตำมคำสั่ง เพื่อควำมสะดวกในกำรประสำนกำรปฏิบัติงำน
๑๐. กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจำกช่องทำงต่ำง ๆ ดำเนินกำรรับและติดตำมตรวจสอบข้อร้องเรียน
กำรทุจริตทีเ่ ข้ำมำยังองค์กำรบริหำรส่วนตำบล บ้ำนค่ำย จำกช่องทำงต่ำงๆ โดยมีข้อปฏิบัติตำมที่
กำหนด ดังนี้
ช่องทำง
ร้องเรียนด้วยตนเอง
ทำงไปรษณีย์
ร้องเรียนทำงโทรศัพท์
๐๔๔ ๘๐๐๑๖๒ ต่อ ๑๕
ร้องเรียนผ่ำนตู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์
www. Bankhai.net
ร้องเรียนทำง FaceBook
สำยตรงนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลบ้ำนค่ำย

ควำมถี่ในกำร ตรวจสอบ
ช่องทำง
ทุกครั้งที่มีกำรร้องเรียน
ทุกครั้ง
ทุกวันทำกำร

ระยะเวลำดำเนินกำร
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์
ภำยใน ๑ วันทำกำร
ภำยใน ๑ วันทำกำร
ภำยใน ๑ วันทำกำร

ทุกวันทำกำร
ทุกวันทำกำร

ภำยใน ๑ วันทำกำร
ภำยใน ๑ วันทำกำร

ทุกวันทำกำร
ทุกวันทำกำร

ภำยใน ๑ วันทำกำร
ภำยใน ๑ วันทำกำร

หมำยเหตุ

๑๑. หลักเกณฑ์ในกำรรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑๑.๑ ใช้ถ้อยคำหรือข้อควำมสุภำพ ประกอบด้วย
1) ชื่อ ที่อยู่ของผูร้ ้องเรียน/ผู้แจ้งเบำะแส
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบำะแส
๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ปรำกฏอย่ำงชัดเจนว่ำมีมูล
ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทำงแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ ชัดแจ้งเพียงพอที่สำมำรถดำเนินกำร
สืบสวน/สอบสวนได้
๔) ระบุพยำน เอกสำร พยำนวัตถุและพยำนบุคคล (ถ้ำมี)
๑๑.๒ ข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มมี ูลเหตุ มิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำงข่ำวที่
เสียหำย ต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง
๑๑.๓ เป็นเรื่องทีผ่ ู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ได้รับควำมไม่ชอบธรรม อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ
ของเจ้ำหน้ำทีส่ ังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย
๑๑.๔ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สำมำรถหำข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน
กำรดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยตุ ิเรื่อง หรือรับทรำบเป็นข้อมูลและเก็บเป็น
ฐำนข้อมูล
๑๑.๕ ให้เป็นคำร้องเรียนทีเ่ ข้ำลักษณะดังต่อไปนี้

๑) คำร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยำนหลักฐำนแวดล้อม
ชัดเจนและเพียงพอทีจ่ ะทำกำรสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒
ธันวำคม ๒๕๕๑ จึงจะรับไว้พิจำรณำเป็นกำรเฉพำะเรือ่ ง
๒) คำร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่เข้ำสูก่ ระบวนกำรยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศำลได้มีคำพิพำกษำ
หรือคำสั่งทีส่ ุดแล้ว
๓) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รบั ผิดชอบโดยตรง หรือ
องค์กรอิสระที่กฎหมำยกำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ เว้นแต่คำร้องจะระบุว่ำหน่วยงำนดังกล่ำวไม่ดำเนินกำรหรือ
ดำเนินกำรแล้วยังไม่มผี ลควำมคืบหน้ำ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำ
๔) คำร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ทีเ่ กิดจำกกำรโต้แย้งยังสิทธิระหว่ำงบุคคลต่อบุคคลด้วยกันอกเหนือ
จำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูบ้ ังคับบัญชำว่ำจะรับไว้ พิจำรณำหรือไม่เป็นเรื่อง
เฉพำะกรณี
๑๒. กำรบันทึกข้อร้องเรียน
๑) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรำยละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผู้รอ้ งเรียน ที่อยู่ หมำยเลข
ติดต่อกลับเรือ่ งร้องเรียนกำรทุจริต พฤติกำรณ์ที่เกี่ยวข้องและสถำนทีเ่ กิดเหตุ
๒) ทุกช่องทำงที่มกี ำรร้องเรียน เจ้ำหน้ำที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรือ่ งร้องเรียนกำร
ทุจริตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย
๑๓. กำรประสำนหน่วยงำนเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและกำรแจ้งกลับข้อร้องเรียน
๑) หำกเรื่องร้องเรียนอยู่ในอำนำจหน้ำที่ของกองหรือสำนักให้หน่วยงำนนั้นรำยงำนผลให้ผรู้ ้องเรียน
ทรำบ โดยตรงภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและสำเนำให้เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ จำนวน ๑ ชุด
เพื่อจะได้ รวบรวมสรุปรำยงำนรำยไตรมำสต่อไป
๒) หำกเรือ่ งร้องเรียนนั้นผู้บงั คับบัญชำมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ฯ ดำเนินกำรโดยตรงให้
เจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ฯ รำยงำนผูร้ ้องเรียนทรำบภำยใน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน
๑๔. กำรรำยงำนผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของหน่วยงำน
๑) รวบรวมและรำยงำนสรุปกำรจัดกำรข้อร้องเรียนประจำไตรมำสรำยงำนให้นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วน ตำบลบ้ำนค่ำยทรำบทุกไตรมำส
๒) รวบรวมรำยงำนสรุปข้อร้องเรียน หลังจำกสิ้นปีงบประมำณเพื่อนนำมำวิเครำะห์กำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียน ในภำพรวมของหน่วยงำน เพื่อใช้เป็นนำงทำงในกำรแก้ไข ปรับปรุง พัฒนำองค์กรต่อไป

ภำคผนวก

ตัวอย่ำง
แบบคำร้องเรียน/แจ้งเบำะแส (ด้วยตัวเอง)
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๔๐
วันที่...........เดือน.........................................พ.ศ..................
เรื่อง .....................................................................................
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย
ข้ำพเจ้ำ...........................................................อำยุ.............ปี อยู่บ้ำนเลขที่..................หมูท่ ี่ .......
ตำบล...................................อำเภอ................................จังหวัด........................โทรศัพท์...................................
อำชีพ.........................................................ตำแหน่ง..........................................................................................
เลขทีบ่ ัตรประชำชน....................................................................ออกโดย.........................................................
วันออกบัตร.......................................บัตรหมดอำยุ....................................มีควำมประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้ง
เบำะแส ต่อต้ำนกำรทุจริต เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนค่ำย พิจำรณำดำเนินกำรตรวจสอบหรือ
ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหำในเรือ่ ง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำคำขอร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ตำมข้อควำมข้ำงต้นเป็นจริงทุก
ประกำร โดยข้ำพเจ้ำขอส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรร้องเรียน/แจ้งเบำะแส (ถ้ำมี) ได้แก่
๑)................................................................................................จำนวน............................ชุด
๒)...............................................................................................จำนวน............................ชุด
๓)................................................................................................จำนวน............................ชุด
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป

ขอแสดงควำมนับถือ
(..................................................)

