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หนว่ยงานใหบ้ริการ : เทศบาลต าบลแมส่าย อ าเภอแมส่าย จังหวัดเชียงราย 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอและการพจิารณา 

 หลักเกณฑ์การร้องเรียนการทุจรติ 

 1. เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้รอ้งได้รับความเดือดร้อนหรอืเสียหาย อัน

เนื่องมาจาก การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ เจ้าหนา้ที่สังกัดของเทศบาลต าบลแมส่าย ในเรื่อง

ดังตอ่ไปนี ้

     1.1 กระท าการทุจรติต่อหน้าที่ราชการ 

     1.2 กระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ที่ราชการ 

     1.3 ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ตอ้งปฏิบัติ 

     1.4 ปฏิบัติหน้าที่ลา่ช้าเกินสมควร 

     1.5 กระท าการนอกเหนอือ านาจหน้าที่ หรอืขัดหรอืไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 2. เรื่องที่รอ้งเรียนตอ้งเป็นเรื่องจรงิมมีูล มิใชล่ักษณะกระแสขา่วที่สรา้งความเสียหายแก่

บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจง้ ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

 3. ข้อรอ้งเรียนตอ้งมสีาระส าคัญ ดังตอ่ไปนี ้

     3.1 ชื่อและที่อยู่ของผูร้้องเรียน 

     3.2 ชื่อหน่วยงานหรอืเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแหง่การร้องเรียน 

     3.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการรอ้งเรียน พร้อมทั้งขอ้เท็จจริง  หรอืพฤติการณ์

ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว 

     3.4 ค าขอของผูร้้องเรียน 

     3.5 ลายมอืชื่อของผู้รอ้งเรียน 

     3.6 ระบุวัน เดือน ปีที่เกิดเหตุรอ้งเรียน 

     3.7 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 

เป็นต้น  

 4. กรณีการรอ้งเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเทห ์จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐ าน

กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจง้ ตลอดจนช้ีพยานหลักฐานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

 5. กรณีที่มผีูร้้องเรียนด้วยวาจาหรอืทางโทรศัพท์ ให้เจา้หนา้ที่ผู้รับผดิชอบสอบถามและบันทึก

ข้อมูลดังกล่าวใหค้รบถ้วน หรอืแจง้ให้ผู้รอ้งเรียนท าเป็นหนังสือสง่มายัง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

ส านกังานเทศบาลต าบลแมส่าย 

 6. เรื่องร้องเรียนที่ไม่อาจรับพิจารณา 

     6.1 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3 
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 ช่องทางให้บรกิารร้องเรยีนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 1. ส่งข้อ ร้องเรียนหรอืร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงาน

เทศบาลต าบลแมส่าย 

 2. ทางโทรศัพท์ 0-5373-1288 ต่อ 207 หรอื โทรสาร 0-5373-1288 ต่อ 5 

 3. ส่งข้อร้องเรียนทางจดหมายที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  ส านักงานเทศบาลต าบลแมส่าย 

เลขที่ 68 หมู ่8 ต าบลแมส่าย อ าเภอแมส่าย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57130 

 4. ทางเว็บไซต์เทศบาลต าบลแมส่าย www.maesai.go.th 

 ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานรับผิดชอบ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงานรับผดิชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 

- ใช้ถ้อยค าสุภาพ ระบุวัน เดือน ปีท่ีเกิดเหตุร้องเรียน  ระบุชื่อและท่ีอยู่

ของผู้ร้องเรียน/ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นเหตุแห่งการ

ร้องเรียน  การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมท้ัง

ข้อเท็จจริง  หรือพฤติการณ์ตามสมควรเก่ียวกับการกระท าดังกล่า ค าขอ

ของผู้ร้องเรียน ลายมอืชื่อของผู้ร้องเรียน พร้อมท้ังเอกสารหลักฐานอื่นๆ 

ที่เก่ียวข้อง เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)  

5 นาที ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข ์

เทศบาลต าบลแม่สาย 

2 การตรวจสอบเอกสาร 

- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าขอว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมท้ังเอกสาร

หลักฐานอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง เช่น  พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล 

(ถ้ามี) 

5 นาที ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข ์

เทศบาลต าบลแม่สาย 

3 การพิจารณา 

- ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สาย  พิจารณา

และด าเนินการแจ้งข้อร้องเรียนให้ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้เกี่ยวข้องทราบ

ภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าว  

7 วัน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข ์

เทศบาลต าบลแม่สาย 

4 การแจ้งผลการด าเนินการ 

- เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  

ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สาย  แจ้งผลการด าเนินการเบื้องต้นไปยังผู้

ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งการร้องเรียน 

15 วัน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข ์

เทศบาลต าบลแม่สาย 

 

http://www.maesai.go.th/


คู่มอืบริการส าหรับประชาชน : การรอ้งเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบ                                 

หนว่ยงานใหบ้ริการ : เทศบาลต าบลแมส่าย อ าเภอแมส่าย จังหวัดเชียงราย 

 

 รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1 1.1 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง จ านวน – ฉบับ 

1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ : - 

- 

2 2.1 เอกสารอื่นๆ ฉบับจริง จ านวน____ฉบับ (ถ้ามี) 

2.2 ส าเนาเอกสารอื่นๆ  จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ : - (พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ) 

- 

 

 ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 

- ไม่มคี่าธรรมเนียมการบริการ - 
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1. ร้องเรยีนด้วยตนเอง 

สิ้นสุดการด าเนินการ 

รายงานผลการด าเนินการ 

แจ้งผู้ร้องเรียนและผู้บริหารทราบ (๑๕ วัน) 

 

ไม่ยุติ ยุติ 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

ข้อเท็จจริง 

 

ยุตเิรื่อง 

แจ้งผู้บริหารทราบ 

รับเรื่องร้องเรียน 

แจ้งข้อร้องเรียนให้ผู้ถูกร้องเรียนหรอื

ผู้เกี่ยวข้องทราบ และด าเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

(7 วัน) 

 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

เทศบาลต าบลแม่สาย 

(๑๕ วัน) 

4. ร้องเรยีนทางเว็บไซต์ 

เทศบาลต าบลแม่สาย 

www.maesai.go.th 

3. ร้องเรยีนทางจดหมาย  

ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สาย 

2. ร้องเรยีนทางโทรศัพท์ 

0-5373-1288 ต่อ 207 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการ

ทุจริต 

รายงานผลการด าเนินการ 

ใหผู้้ร้องเรียนและผู้บริหารทราบ  

(๑๕ วัน) 

 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลต าบลแม่สาย 

เลขที่ ๖๘ หมู่ ๘ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

 

 

http://www.maesai.go.th/
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หนังสือร้องเรียนการุจรติ 

       เขียนท่ี ................................................. 

         วันท่ี............ เดือน................................ พ.ศ..................... 

เรยีน นายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย 

 ข้าพเจ้า......................................................................................... อายุ ................ 

ที่อยู่เลขที.่...............หมู.่........... ถนน............................ ต าบล............................................ 

อ าเภอ.................................... จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์...................... 

โทรศัพทห์มายเลข.................................................................. 

 ขอยื่นหนังสือร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ ต่อนายกเทศมนตรีต าบลแม่สาย ดังน้ี 

 ด้วย (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………………….. 

ต าแหน่ง................................................................................... มพีฤติการณ์ทุจรติต่อหน้าที่ 

ดังข้อความจะกล่าว ต่อไปนี้ (วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ พร้อมแนบพยานหลักฐานประกอบ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารหลักฐานดังกล่าวมาข้างต้น เป็นความจรงิทุก

ประการ จงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

    ลงชื่อ............................. .............................  ผู้ร้องเรยีน 

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


