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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
เรื่อง มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนทุจริต
เจ้าหน้าที่สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
----------------------------------------------ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาลพบุรี เขต 2 ดาเนิน งานโดยยึดมั่ นใน
หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามบทบัญญัติแห่งพระกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตามยุ ทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
สอดคล้องกับแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเป็นไปตามนโยบาย
ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมมาภิ บ าลและการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อ เป็นกลไกในการสร้างความ
เชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ และเสริมสร้างระบบคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
โดยมีแนวทางสร้างคุณธรรมและความโปร่ งใสในการบริหารงาน ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายการสร้ า งคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ ให้ ส าธารชน ผู้ รั บ บริ ก าร และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ
การดาเนินงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จึงกาหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ
และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดังนี้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 2 เรื่ อ ง มาตรการจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นทุ จ ริ ต เจ้ า หน้ า ที่ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2”
ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้
“ข้ อ ร้ องเรี ย น” หมายความว่ า เรื่ อ งร้อ งเรีย น หรือ เรื่ องที่ มี ก ารกล่ าวหาว่ า
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กระทาการทุจริต
“เจ้ า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ลูกจ้ างประจา พนักงานราชการ ลูกจ้ างชั่วคราว พนั กงานราชการ และลู กจ้างเหมาบริการในสั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
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“ผู้ ร้ องเรี ย น” หมายความถึง ผู้ ที่ได้รั บความเดือดร้อนหรือเสี ยหายจากการ
กระทาตามที่ร้องเรียน ผู้รับมอบอานาจ รวมทั้งผู้พบเห็นหรือทราบเบาะแสในเรื่องข้อร้องเรียน
หน่วยงาน หมายความว่า โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กลุ่ม
งานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
“ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ” หมายความว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ ม อบหมายให้
รับผิดชอบการดาเนินการจัดการและประสานงานเกี่ยวกับการร้องเรียน
“หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง” หมายความว่า หน่วยงานที่มี
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น
ข้อ 3 ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้กลุ่ม
กฎหมายและคดีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อ 4 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน
4.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน
4.1.1 เรื่ องที่จ ะน ามาร้ องเรี ยนต้ องเป็ นเรื่อ งที่ ผู้ ร้ องเรี ยนได้ รับ ความ
เดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ ตามภารกิจและความรับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดังต่อไปนี้
(1) ข้อร้องเรียนการทุจริต กรณี เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือประโยชน์ที่
มิควรได้ในการสอบแข่งขัน การโอน ย้าย บรรจุแต่งตั้ง
(2) ข้ อ ร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต กรณี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและบริ ห ารพั ส ดุ
ภาครัฐ
(3) ข้อเรียนเรียนการทุจริต กรณีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอก
งบประมาณ
(4) ข้อร้องเรียนทุจริตอื่นๆ กรณีเจ้าหน้าที่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหา
ประโยชน์มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
4.1.2 เรื่องร้องเรียนต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่มีมูล มิใช่ลักษณะ
กระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยาน
บุคคลแน่นอน
4.2 ข้อร้องเรียนต้องใช้ถ้อยคาหรือข้อความที่สุภาพและอย่างน้อยต้องมี
สาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ ที่อยู่ และช่องทางการติดต่อถึงผู้ ร้องเรียน เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น
(2) ชื่อ ตาแหน่ง และสังกัดของเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกร้องเรียน
(3) การกระท าทั้ ง หลายที่ เ ป็ น เหตุ แ ห่ ง การร้ อ งเรี ย น พร้ อ มทั้ ง
ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าว
(4) คาขอของผู้ร้องเรียน

๓
(5) ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
(6) ระบุ วัน เดือนปี ที่เกิดเหตุร้องเรียน
(7) เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุ
พยานบุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น
4.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ า งๆ ของเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ หน่ ว ยงานภายในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และประสงค์ขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ช่วยเหลือหรือขจัดความเดือดร้อนในด้านที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหรือภารกิจของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยตรง
4.4 กรณีมีผู้ร้องเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
สอบถามและบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทาเป็นหนังสือส่งมายังสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
4.5 ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูล
เพิ่มเติมได้ในการดาเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ
4.2 นั้น ให้ยุติเรื่องและเก็บเป็นฐานข้อมูล
4.6 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนต้องจัดเก็บเป็น
ความลับ
4.7 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
(1) ข้ อร้ องเรี ยนที่เ ป็น บัต รสนเท่ห์ เว้น แต่ บัต รสนเท่ ห์ นั้น จะระบุ
รายละเอีย ดตามข้อ 3.2 จึ งจะรั บ ไว้พิจารณาเป็ นการเฉพาะเรื่อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสื อส านั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541
(2) ข้อร้องเรียนที่เป็นที่ยุติแล้ว
(3) ข้ อ ร้องเรีย นที่ห น่ว ยงานอื่น ได้ด าเนิ นการตรวจสอบพิจารณา
วินิจฉัยและได้มีข้อสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว อย่างเช่น สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ (ป.ป.ท.) ,สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่า
จะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี
ข้อ 5. ช่องทางการร้องเรียน
กรณี ที่ ไ ม่ มี ก ฎหมาย กฎ ระเบี ย บก าหนดการจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นไว้
โดยเฉพาะ ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดต้องการแจ้งข้อร้องเรียน แจ้งข้อมูลเบาะแส ข้อคิดเห็น
หรื อ ข้อ เสนอแนะ และค าชมเชยเกี่ย วกับ การปฏิบั ติ งานหรื อ ให้ บ ริก ารของเจ้ าหน้ าที่ ใ นหน่ ว ยงาน
สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
o ร้องเรี ย นด้ว ยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียนฯ ได้ที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล (กลุ่มกฎหมายและคดี)
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o ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 เลขที่ 8/1 ตาบลชัยนารายณ์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
o กล่องรับฟังความคิดเห็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 2
o ทางโทรศั พท์ หมายเลข 0 3677 1476 (สายกลาง) 08 1866 0796
(ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 )
o เว็บไซด์ของสานักงาน ที่ www.lopburi2.go.th
o ช่องทางอื่นๆ อาทิ - ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย สายด่วน 1567
หรือศูนย์ดารงธรรมจังหวัดลพบุรี โทร 03677 0134
- ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(ศูนย์บริการข้อมูลภาคร ัฐเพือ
่ ประชาชน GCC) สายด่วน 1111
- ส านั ก งาน ป.ป.ช. ประจ าจั ง หวั ด ลพบุ รี โทร 03677
0263-5
- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร รั บ เ รื่ อ ง ร า ว ร้ อ ง ทุ ก ข์ ป ร ะ จ า
กระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบี ยบส านักนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.
2552 หรือสายด่วนการศึกษา 1579
- สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สายด่วน1377
ข้อ 6 การพิจารณาให้กาหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่
ให้ข้อมูล
การพิจารณาข้อร้องเรียนในการกาหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนฯ นั้นจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณา
นั้น ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่า
เป็นความลับทางราชการ (หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัด
แจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น) การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่
ปกปิ ดชื่ อ ที่ อยู่ ของผู้ ร้ อง จะต้ องแจ้ งให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องทราบและให้ ความคุ้ มครองแก่ ผู้ ร้ อง ดั งนี้
“ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการตามสมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้อ ง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการ
สืบสวน สอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่เป็นธรรม ที่อาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน
หรือการให้ข้อมูลนั้น”
ข้อ 7 ขั้นตอนการดาเนินการ ติดตาม รายงานผลเพื่อตอบสนองข้อร้องเรียน
กระบวนการจั ดการข้ อร้ องเรี ยนที่ อยู่ ในอ านาจหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการ ดังนี้
7.1 เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่ว่า
จะเป็นกรณีที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ และรวมถึงเรื่องร้องเรียนที่
หน่ วยงานอื่นจั ดส่งให้ ดาเนิ นการตามอานาจหน้าที่ ในเบื้องต้นให้ ถือเป็นความลับของทางราชการ โดยให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่ งหากเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณา

๕
เฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 โดยให้เจ้าหน้าที่
ดังกล่าวสรุปข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจาณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยไม่ชักช้า เช่น
การมอบหมายหรือแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
7.2 ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการภายใน 1 วันทาการ
นับตั้งแต่วันที่ได้รับบันทึกเสนอเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และเมื่อได้สั่งการแล้ว ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่ส่งต่อเรื่องมาทราบเบื้องต้นภายใน 5 วัน
7.3 ปฏิบัติตามาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/317 ลง
วันที่ 5 เมษายน 2561
7.4 ในกรณี ที่ ผู้ บั งคั บบั ญ ชาหรื อผู้ ที่ ได้ รั บมอบหมายเห็ นสมควรให้ แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการหรือคณะทางานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน หรือแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการให้บริการ
หรือดาเนินการอื่นใดตามประเด็นร้องเรียน ให้คณะกรรมการหรือคณะทางานดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7
วันทาการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับคาสั่ง หรือดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคาสั่งหรือตามกฎหมาย
แล้วแต่กรณีในกรณีที่คณะกรรมการหรื อคณะทางานไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนดดังกล่าวได้ ให้ขอขยายเวลาต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบเพื่อพิจารณาสั่งการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจอนุญาตให้ขยายเวลาได้อีกตามความ
เหมาะสมแต่ไม่เกินครั้งละ 7 วันทาการ
7.4 เมื่อคณะกรรมการหรือคณะทางานได้ดาเนินการตาม ข้อ 3 แล้วเสร็จแล้ว ให้
เสนอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือผลการดาเนินการ ความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หากเป็นกรณีที่มอบหมายให้แก้ไขปัญหาให้รายงานผลการ
แก้ไขปัญหาพร้อมด้วยปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
เมื่ อหน่ ว ยงานที่ รั บผิ ดชอบหรื อหน่ ว ยงานเจ้ าของเรื่ องได้ รั บรายงานผลจาก
คณะกรรมการหรือคณะทางานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานตรวจสอบเสนอรายงานผล
ดังกล่าว พร้อมด้วยความเห็นประกอบการพิจารณาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา กรณีหากเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีมูล
เป็นการกระทาผิดวินัย ต้องพิจารณาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา กรณีหากเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีมูลเป็นการกระทา
ผิดวินัยต้องพิจารณาดาเนินการทางวินัย กรณีที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดาเนินการตามที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547หมวด 7 กรณี
พนักงานราชการก็ให้ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนั กงานราชการ พ.ศ. 2547 กรณี
ลูกจ้างประจาให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี หากไม่มีมูลเป็นการกระทาผิดวินัยก็ให้
ยุติเรื่อง
7.5 เมื่อได้ดาเนินการตอบสนองข้อร้องเรียน แก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการให้บริการ
รวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นที่มีการร้องเรียนพร้อมทั้งมีการพิจารณาสั่งการเป็นที่ยุติแล้วให้

แบบรายงานผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
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เดือน

ประเภทเรื่องการร้องเรียนทุจริต
เรียกรับเงิน/ผลประโยชน์
การจัดซื้อจัดจ้าง
การเบิกจ่ายเงิน
การสอบแข่งขัน โอน
งบประมาณ/เงินนอก
ย้าย บรรจุแต่งตั้ง
งบประมาณ
รับ
ยุติ
คง
รับ
ยุติ
คง
รับ
ยุติ
คง
เรื่อง เรื่อง ค้าง เรื่อง เรื่อง ค้าง เรื่อง เรื่อง ค้าง
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ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
สิงหาคม
กันยายน
รวม
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ตาแหน่ง/ระดับ หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกกล่าวหาได้
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หมายเหตุ :คาแนะนาการทาหนังสือการร้องเรียนการทุจริต
1. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคาสุภาพ และมีรายละเอียดการร้องเรียน ดังนี้
1.1 ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน
1.2 ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง สังกัดของผู้ถูกร้องเรียน หรือข้อมูลทีส่ ามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ร้องเรียนได้
1.3 บรรยายการกระทาที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน โดยระบุข้อมูล ดังนี้
1) การกระทาที่เป็นเหตุร้องเรียน
2) มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระทาเหตุนั้นอย่างไร
3) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)
2. ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-สกุล ด้วยตัวบรรจง พร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถ
ติดต่อได้

