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คำนำ 

องค9การบริหารส#วนตำบลหนองทรายขาว  ในฐานะหน#วยงานของรัฐมีอำนาจหน2าที ่ ตาม 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค9การบริหารส#วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก2ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มาตรา ๖๖ ในการพัฒนาตำบลทั้งในด2านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ มาตรา ๖๘ ภายใต2บังคับแห#ง 

กฎหมาย องค9การบริหารส#วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค9การบริหารส#วนตำบล และอาศัยอำนาจตามความใน

พระราชกฤษฎีกาว#าด2วยหลักเกณฑ9และวิธีการบริหารกิจการบ2านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และตามพระราชบัญญัติ

ข2อมูลข#าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อให2บริการประชาชนในด2านของการอำนวยความสะดวก และเพื่อเผยแพร#ข2อมูล

ข#าวสารของ อปท. ให2ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินการต#างๆขององค9การบริหารส#วนตำบลหนองทรายขาว 

เพื่อที่ปวงชนชาวไทยสามารถตรวจสอบ เสนอแนะการดำเนินงาน รวมถึงการจัดการข2อร2องเรียนเพื่อตอบสนอง

ความต2องการของประชาชน ในการปฏิบัติงานของเจ2าหน2าที่และผู2เกี่ยวกับข2อร2องเรียนขั้นตอนการดำเนินงานข2อ

ร2องเรียน ของศูนย9รับเรื่องร2องเรียนขององค9การบริหารส#วนตำบลหนองทรายขาว ได2รวบรวมข้ันตอนการปฏิบัติที่ได2

จาก ประสบการณ9การทำงานจรงิ ต้ังแต#เริ่มต2นจนได2ข2อยุตินำแนวคิด/ข้ันตอน สำคัญในการปฏิบัติงานข2อร2องเรียน 

เพื่อให2การบริหารจัดการเรื่องร2องเรียนเปfนไปอย#างมีประสิทธิภาพและเปfนรูปธรรม จึงได2จัดทำคู#มือการจัดการข2อ

ร2องเรียนเพื่อกำหนดทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนและแก2ไขปgญหาต#างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งเปfนแนวทางการดำเนินงาน และ

จัดระบบในส#วนกลางและส#วนภูมิภาคต#อไป คู#มือการจัดการข2อร2องเรียนได2รวบรวมข้ันตอน/แนวทาง/ตัวอย#างการ

ดำเนินงานเรื่องร2องเรียน รวมทั้งช#องทางการรับเรื่องร2องเรียนขององค9การบริหารส#วนตำบลหนองทรายขาว และ

คำสั่งคณะกรรมการจัดการข2อร2องเรียนขององค9การบริหารส#วนตำบลหนองทรายขาว 

 

 

 

สำนักงานปลัด 

องค9การบรหิารส#วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ2านหมี่ จงัหวัดลพบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เร่ือง             หน8า  

หลักการและเหตุผล           ๑  

วัตถุประสงค9            ๒  

บทบาทหน2าที่ของหน#วยงานที่รบัผิดชอบ        ๒  

สถานที่ต้ัง            ๒  

ช#องทางการร2องเรียนต#อองค9การบรหิารส#วนตำบลหนองทรายขาว     ๓  

หลักเกณฑ9ในการรบัเรื่องร2องเรียน/แจ2งเบาะแสด2านการทจุริตและประพฤติมิชอบ   ๓  

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร2องเรียนฯ        ๔  

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน           ๕  

การรบัและตรวจสอบข2อร2องเรียนร2องเรียนฯ        ๕  

การประสานหน#วยงานเพื่อแก2ไขข2อร2องเรียนและการแจ2งกลบัผู2ร2องเรียน    ๖  

ข้ันตอนการดำเนินการสอบสวนผู2ทจุริตภายในหน#วยงานของ อบต.หนองทรายขาว   ๖  

แบบฟอร9ม            ๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

คู,มือการปฏิบัติงานรับเร่ืองราวร8องทุกข$ 

ศูนย$รับเร่ืองราวร8องทุกข$องค$การบริหารส,วนตำบลหนองทรายขาว 

๑.หลักการและเหตุผล  

ศูนย9ปฏิบัติการต#อต2านการทุจริตองค9การบริหารส#วนตำบลหนองทรายขาว มีบทบาทหน2าที่หลักใน การกำหนด

ทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการปlองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส#งเสริม และคุ2มครองจริยธรรมของ

ส#วนราชการให2สอดคล2องกับยุทธศาสตร9ชาติว#าด2วยการปlองกันและปราบปรามการ ทุจริต เพื่อใช2เปfนเครื่องมือสำคัญในการสร2างการ

มีส#วนร#วมจากทุกภาคีเครือข#ายด2านการปlองกันและปราบปราม การทุจริตคอร9รัปชั่น การส#งเสริมและคุ2มครองจริยธรรมบุคลากร

องค9การบริหารส#วนตำบลหนองทรายขาว ทุกระดับกำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึก ปlองกัน ปราบปราม และสร2างเครือข#ายในการ

ปlองกันและปราบปรามการทุจริต มุ#งเน2นปlองกันการทุจริต โดยร#วมกำหนดเปlาหมายการพัฒนากลยุทธ9การปlองกัน การส#งเสริมและ

คุ2มครองจริยธรรมไปสู#การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว2ไปสู#เปlาหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย#างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล ประชาชนได2รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธา ต#อการบริหารราชการของหน#วยงาน นำไปสู#ค#าดัชนี

ภาพลักษณ9ของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหน2าที่สำคัญในการรับแจ2งเบาะแสและเรื่อง

ร2องเรียน ประสาน ติดตาม หน#วยงานที่เก่ียวข2องกับการจัดการเรื่องร2องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช#องทางการร2องเรียน

ของศูนย9 ปฏิบัติการต#อต2านการทุจริต ๓ ช#องทาง ๓ ช#องทาง ประกอบด2วย ๑) ตู2 ปณ. องค9การบริหารส#วนตำบลหนองทรายขาว  

หมู#ที่ ๔  อ.บ2านหมี่  จ.ลพบุรี ๑๕๑๑๐          ๒) เว็บไซต9ศูนย9รับแจ2งเบาะแส เรื่องทุจริต คอร9รัปชั่น องค9การบริหารส#วนตำบล

หนองทรายขาว www.nongsaikaow.go.th  ๓) เฟชบุ�ค “องค9การบริหารส#วนตำบลหนองทรายขาว” ในส#วนการปฏิบัติงานน้ัน

ดำเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร2องเรียน/ร2องทุกข9 ที่สอดคล2องกับ พระราชกฤษฎีกาว#าด2วย หลักเกณฑ9และวิธีการบริหาร

กิจการบ2านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ กำหนดว#า “เม่ือส#วนราชการใดได2รับการตดิต#อสอบถามเปfนหนังสือจากประชาชนหรือ

ส#วนราชการด2วยกันเก่ียวกับงานที่อยู#ในอำนาจหน2าที่ของส#วนราชการน้ัน ให2เปfนหน2าที่ของส#วนราชการน้ันที่จะต2องตอบคำถามหรือ

แจ2งการดำเนินการให2ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ซึ่งอำนาจหน2าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข2อร2องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว2นการปฏิบัติหน2าที่โดยมิชอบของเจ2าหน2าที่ส#วน

ราชการ จึงเปfนเรื่องที่ศ ูนย9ปฏิบัติการต#อต2านการทุจริตองค9การบริหารส#วนตำบลหนองทรายขาว  จำเปfนต2องดำเนินการเพื่อ

ตอบสนองความต2องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได2บูรณาการร#วมกับศูนย9จัดการเรื่องร2องเรียน/ร2องทุกข9 ศูนย9ยุติธรรมชุมชน

ตำบลหนองทรายขาวเพื่อให2แนวทางการดำเนินงานเปfนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเปfนรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สามารถแก2ไขปgญหาของประชาชน สร2างภาพลักษณ9และความเช่ือม่ัน ตอบสนองความต2องการของประชาชนเปfนสำคัญ 

ภายใต2การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร2องเรียน/ร2องทุกข9 คือการปlองกัน ส#งเสริม การรักษา และการฟ��นฟู บนพื้นฐานของ หลัก

ธรรมาภิบาล(Good Governance) ของระบบอย#างสูงสุดและยั่งยืนต#อไป 

 

 

 

 

 /๒.วัตถุประสงค9... 

 

 



-๒- 

๒. วัตถุประสงค$  

๑) เพื่อให2บุคลากรผู2เกี่ยวข2องหรือเจ2าหน2าที่ผู2รับผิดชอบสามารถนำไปเปfนกรอบแนวทางการดำเนินงานให2เกิดรูปธรรม

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร2องเรียน/แจ2งเบาะแสด2านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได2อย#างมีประสิทธิภาพ  

๒) เพื่อให2มั่นใจว#ากระบวนการจัดเรื่องร2องเรียน/แจ2งเบาะแสด2านการทุจริตและประพฤติมิชอบใช2เปfนแนวทางการ

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล2องกับข2อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ9 และกฎหมายที่เก่ียวข2องกับการเรื่องร2องเรียน/ร2องทุกข9 อย#าง

ครบถ2วนและมีประสิทธิภาพ  

๓) เพื่อเปfนหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ#ายทอดให2กับผู2เข2ามาปฏิบัติงานใหม#พัฒนาให2การ

ทำงานเปfนมืออาชีพ รวมทั ้งแสดงหรือเผยแพร#ให2กับบุคคลภายนอก หรือผู2ให2บริการให2สามารถเข2าใจและใช2ประโยชน9จาก

กระบวนการที่มีอยู#รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน  

๔) เพือ่พิทักษ9สิทธิของประชาชนและผู2ร2องเรียน/แจ2งเบาะแสตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 

๓. บทบาทหน8าท่ีของหน,วยงานท่ีรับผิดชอบ  

มีบทบาทหน2าที่ในการดำเนินการเสริมสร2างความเข2มแข็งและเปfนเครือข#ายสำคัญในการขับเคล่ือน นโยบายและมาตรการ

ต#างๆในการต#อต2านการทุจริตในองค9กรรวมทั้งบูรณาการเช่ือมโยงกับศูนย9ปฏิบัติการต#อต2านการทุจริตคอรัปช่ัน  

๑) เสนอแนะแก#หัวหน2าส#วนราชการเกี่ยวกับการปlองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส#วนราชการ

รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการปlองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส#วนราชการให2สอดคล2องกับยุทธศาสตร9ว#าด2วย

การปlองกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข2อง  

๒) ประสานเร#งรัดและกำกับให2หน#วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปlองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของส#วนราชการ  

๓) ดำเนินการเกี่ยวกับข2อร2องเรียนการทุจริตการปฏิบัตหิรือการละเว2นการปฏิบัติหน2าที่โดยมิชอบของเจ2าหน2าที่ในส#วน

ราชการ  

๔) คุ2มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข2าราชการ พนักงานส#วนท2องถิ่น  

๕) ประสานงานเกี่ยวข2องกับการปlองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการคุ2มครองจริยธรรมกับ

หน#วยงานที่เก่ียวข2อง  

๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการปlองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุ2มครอง

จริยธรรมเสนอหัวหน2าส#วนราชการและหน#วยงานที่เก่ียวข2อง  

๗) ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน#วยงานที่เก่ียวข2อง หรือที่ได2รับมอบหมาย  

 

๔. สถานท่ีต้ัง  

ตั้งอยู# ณ องค9การบริหารส#วนตำบลหนองทรายขาว  หมู#ที่ ๔  อ.บ2านหม่ี  จ.ลพบุรี ๑๕๑๑๐  

 

 

 

 



-๓- 

๕.องค$การบริหารส,วนตำบลหนองทรายขาว ช,องทางการร8องเรียน  

Øณ ที่ทำการองค9การบริหารส#วนตำบลหนองทรายขาว หมู#ที่ ๔ อ.บ2านหม่ี จ.ลพบุรี  

Øตู2 ปณ. องค9การบริหารส#วนตำบลหนองทรายขาว หมู#ที่ ๔ อ.บ2านหม่ี จ.ลพบุรี ๑๕๑๑๐ 

Øwww.nongsaikaow.go.th  

Øผ#านทางโทรศัพท9 ๐ ๓๖๗๗ ๑๔๒๓ 

 

๖.หลักเกณฑ$ในการรับเร่ืองร8องเรียน/แจ8งเบาะแสด8านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๑) ช่ือ ที่อยู#ของผู2ร2องเรียน/ผู2แจ2งเบาะแส  

๒) วัน เดือน ป� ของหนังสือร2องเรียน/แจ2งเบาะแส  

๓) ข2อเท็จจริงหรือพฤติการณ9ของร2องเรื่องร2องเรียน/เรื่องแจ2งเบาะแสปรากฏอย#างชัดเจนว#ามีมูล ข2อเท็จจริง หรือชี้ช#อง

ทางการแจ2งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจ2าหน2าที่/หน#วยงานจัดแจ2งเพียงพอทีส่ามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได2  

๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ2ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๔- 

๗. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร8องเรียน/แจ8งเบาะแสด8านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กระบวนการจัดการเร่ืองร8องเรียน/ร8องทุกข$ รับเร่ืองร8องเรียน / ร8องทุกข$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องร2องเรียน/ร2องทกุข9 

ประสานงานหน#วยงานทีร่ับผิดชอบ

ดำเนินการตรวจสอบข2อเท็จจรงิ 

แจ2งผลให2ศูนย9รับเรือ่งราวร2องทกุข9

องค9การบรหิารส#วนตำบล 

หนองทรายขาว (๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจ2งผู2ร2องเรียน/ 

ร2องทกุข9ทราบ 

ไม#ยุติเรื่องแจ2งผู2ร2องเรียน/ 

ร2องทกุข9ทราบ 

สิ้นสุดการดำเนินการ 

รายงานผลให2ผู2บรหิารทราบ 

จัดทำหนังสอืแจ2งให2ผู2ร2องเรียน

ทราบภายใน ๑๕ วัน 

๑.ร2องเรียนด2วยตนเอง 

๒.ร2องเรียนผ#านเว็บไซด9 

อบต.หนองทรายขาว 

๓.ร2องเรียนทางโทรศัพท9 

๐ ๓๖๗๗ ๑๔๒๓ 

๔.ร2องเรียนทาง Facebook 

อบต.หนองทรายขาว 



-๕- 

๘. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

๗.๑) เจ2าหน2าที่ศูนย9ปฏิบัติการต#อต2านการทุจริตองค9การบริหารส#วนตำบลหนองทรายขาว รับเรื่อง ร2องเรียน/ แจ2งเบาะแส

ด2านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช#องทางการร2องเรียน ๓ ช#องทาง  

๗.๒) เจ2าหน2าที่ศูนย9ปฏิบัติการต#อต2านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห9เน้ือหา ของเรื่องร2องเรียน/ แจ2งเบาะแสด2านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๗.๓) เจ2าหน2าที่ศูนย9ปฏิบัติการต#อต2านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผู2บังคับบัญชา เหนือขึ้นไปทราบ

และพิจารณา  

๗.๔) เจ2าหน2าที่ศูนย9ปฏิบัติการต#อต2านการทุจริตส#งเรื่องให2หน#วยงานที่เก่ียวข2องเดินการ / ตอบข2อซักถาม ช้ีแจงข2อเท็จจริง  

๗.๕) เจ2าหน2าที่ศูนย9ปฏิบัติการต#อต2านการทจุริต แจ2งผู2ร2องเรียน/ร2องทุกข9เพื่อทราบเบื้องต2นภายใน ๑๕ วัน  

๗.๖) เจ2าหน2าที่ศูนย9ปฏิบัติการต#อต2านการทุจริตรับรายงานและติดตามความก2าวหน2าผลการดำเนินงาน จากหน#วยงานที่

เก่ียวข2อง  

๗.๗) เจ2าหน2าที่ศูนย9ปฏิบัติการต#อต2านการทุจริตเก็บข2อมูลในระบบสารบรรณเพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห9เสนอ

ผู2บริหาร  

๗.๘) เจ2าหน2าที่ศูนย9ปฏิบัติการต#อต2านการทุจริตจัดเก็บเรื่อง 

 

๙. การรับและตรวจสอบข8อร8องเรียนร8องเรียน/แจ8งเบาะแสด8านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข2อร2องเรียน/แจ2งเบาะแสด2านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข2ามายังหน#วยงานจาก

ช#องทางๆโดยมีข2อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังน้ีการรับและตรวจสอบข2อร2องเรียน / ร2องทุกข9 จากช#องทางต#าง ๆ 

ช,องทาง ความถี่ในการตรวจสอบช,องทาง ระยะเวลาดำเนินการ 

รับข8อร8องเรียน/ร8องทุกข$เพื่อ

ประสานหาทางแก8ไขป^ญหา 

หมายเหตุ 

ร2องเรียนด2วยตนเอง ณ ศูนย9รับเรื่องราว

ร2องทุกข9องค9การบริหารส#วนตำบลหนอง

ทรายขาว 

ทุกครั้งที่มีการร2องเรียน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ร2องเรียนผ#านเว็บไซด9องค9การบริหาร

ส#วนตำบลหนองทรายขาว 

www.nongsaikaow.go.th 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ร2องเรียนทางโทรศัพท9 

๐ ๓๖๗๗ ๑๔๒๓ 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ร2องเรียนทาง facebook องค9การ

บริหารส#วนตำบลหนองทรายขาว 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

 

 

 

 



-๖- 

๙.การประสานหน,วยงานเพื่อแก8ไขข8อร8องเรียนและการแจ8งกลับผู8ร8องเรียน  

- กรณีเปfนการขอข2อมูลข#าวสาร ประสานหน#วยงานผู2ครอบครองเอกสารเจ2าหน2าที่ที่เก่ียวข2องเพื่อให2ข2อมูลแก#ผู2ร2องขอได2

ทันที  

- ข2อร2องเรียน ที่เปfนการร2องเรียนเก่ียวกับคุณภาพการให2บริการของหน#วยงาน เช#น ไฟฟlา สาธารณะดับ การจัดการขยะ

มูลฝอย ตัดต2นไม2กล่ินเหม็นรบกวน เปfนต2น จัดทำบันทึกข2อความเสนอไปยังผู2บริหารเพื่อส่ังการ หน#วยงานที่เก่ียวข2องโดยเบื้องต2น

อาจโทรศัพท9แจ2งไปยังหน#วยงานที่เก่ียวข2อง  

- ข2อร2องเรียน ที่ไม#อยู#ในอำนาจความรับผิดชอบของ อบต.หนองทรายขาว ให2ดำเนินการประสานแจ2ง หน#วยงานภายนอก

ที่เก่ียวข2อง เพื่อให2เกิดความรวดเร็วและถูกต2องชัดเจนในการแก2ไขปgญหาต#อไป  

- ข2อร2องเรียนที่ส#งผลกระทบต#อหน#วยงาน เช#น กรณีผู2ร2องเรียนทำหนังสือร2องเรียน ความไม#โปร#งใสใน การจัดซ้ือจัดจ2าง 

ให2เจ2าหน2าที่จัดทำบันทึกข2อความเพื่อเสนอผู2บริหารพิจารณาส่ังการไปยัง หน#วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ2งผู2

ร2องเรียนต#อไป 

 

๑๐.ข้ันตอนการดำเนินการสอบสวนผู8ทุจริตภายในหน,วยงานของ อบต.หนองทรายขาว  

ในกรณีมีการร2องเรียนว#าพนักงานของ อบต.น้ันทุจริตในการปฏิบัติหน2าที่หรือในกรณีที่มีพยานหลักฐานตาม สมควรจะมี

หลักในการปฎิบัติดังต#อไปน้ี  

- มีคำส่ังของผู2บังคับบัญชาในการตั้งคณะกรรมการสอบข2อเท็จจริง (ถาม-ตอบ) ตามแบบฟอร9ม ค.ป. ๑๔  

- ถ2าในการสอบข2อเท็จจริงดังกล#าวข2างต2นนั้นไม#มีมูลก็จะดำเนินยุติเรื่อง แต#ถ2าเรื่องดังกล#าวมีมูลกระทำ ความผิดก็จะ

ดำเนินการตามขั้นตอนโดยจะส#งเรื่องให2นิติกรดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยตามประกาศระเบียบ ว#าด2วยการดำเนินการทางวินัย

พนักงานส#วนตำบล โดยดำเนินการตามแบบฟอร9ม สว.๑ - สว.๖  

- ในระหว#างการดำเนินการทางวินัยน้ันอาจจะมีคำส่ังพักราชการผู2ที่ถูกกล#าวหาว#ากระทำความผิด โดยผู2ที่ถูกกล#าวหาน้ัน

สามารถอุทธรณ9คำส่ังทางปกครองน้ันต#อผู2ออกคำส่ังทางปกครองได2 ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย วิธีพิจารณาทางปกครองกำหนด  

- ถ2าผลจากการสอบสวนทางวินัยเปfนที่ยุติว#าผู2ถูกกล#าวหานั้นมีความผิด นิติกรจะดำเนินการส#งเรื่องต#อไป ยังท2องถิ่น

จังหวัดเพื่อดำเนินการส#งเรื่องต#อไปยังคณะกรรมการกลางจังหวัดเพื่อมีคำส่ังลงโทษตามประกาศระเบียบฯ  

-ถ2าในกรณีที่ผลการสอบสวนว#าผู2ถูกกล#าวหาน้ันกระทำความผิดและเปfนความผิดที่คาบเก่ียวกับคดีอาญา ผู2บริหารท2องถิ่น 

อบต.จะมีการมอบอำนาจให2นิติกรไปดำเนินการร2องทุกข9ต#อพนักงานสอบสวนผู2รับผิดชอบต#อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๗- 

๑๑. แบบฟอร$ม  

๑๑.๑ แบบฟอร$มเหตุเร่ืองราวร8องเรียน / ร8องทุกข$กรณีผู8ร8องเรียนติดต,อด8วยตนเองโดยมี หนังสือ แบบฟอร9มบันทึกข2อ

ร2องเรียน สำหรับเจ2าหน2าที่ฯ บันทึกข2อมูลการรับข2อร2องเรียนเปfนประจำทุกวัน 

 

 

 

แบบฟอร$มหนังสือร8องเรียน/ร8องทุกข$ทั่วไป 

เขียนที่............................................................................  

วันที่................เดือน.............................................พ.ศ. .......................  

เรื่อง............................................................................................................................................................................... 

เรียน นายกองค9การบริหารส#วนตำบลหนองทรายขาว  

ข2าพเจ2า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................อายุ..................ป� อยู#บ2านเลขที่

.................................หมู#ที่................บ2าน............................................ตำบล............................................. 

อำเภอ.......................................................จังหวัด..........................................................ได2รับความเดือดร2อนเน่ืองจาก 

................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

ดังน้ัน ข2าพเจ2า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................จึงใคร#ขอ ร2องเรียนมายัง

องค9การบริหารส#วนตำบลหนองทรายขาว เพื่อให2ดำเนินการช#วยเหลือและแก2ไขปgญหา ดังน้ี 

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. พร2อมน้ีข2าพเจ2าได2แนบเอกสารหลักฐานต#าง ๆ 

มาด2วย คือ  

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน..................ฉบับ  

๒. สำเนาทะเบียนบ2านฉบับเจ2าบ2าน  จำนวน..................ฉบับ  

๓. บัญชีรายช่ือผู2ได2รับความเดือดร2อน  จำนวน.................ราย  

๔. เอกสารอ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................................................................................................  

 

ขอแสดงความนับถือ  

(ลงช่ือ)..................................................................................ผู2ร2องเรียน/ร2องทุกข9                            

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

                          ตำแหน#ง...........................................................................................(ถ2ามี)  

                          หมายเลขโทรศัพท9............................................................................ 
 

(ตัวอย#าง) แบบฟอร9มกรณีผู2ร2องเรียน 

ติดต#อด2วยตนเอง  โดยมีหนังสือ 



-๘- 

๑๑.๒ แบบฟอร$มกรณีผู8ร8องร8องเรียนผ,านเว็บไซด$ของ อบต.หนองทรายขาว  

แบบฟอร9มบันทึกข2อร2องเรียน สำหรับเจ2าหน2าที่ฯ บันทึกข2อมูลการรับข2อร2องเรียนเปfนประจำทุกวัน 

 

 

 
 
 

 
 

 

(ตัวอย#าง) แบบฟอร9ม กรณีผู2ร2องเรียน

ผ#านเว็บไซด9ของ อบต.หนองทรายขาว 



-๙- 

 

๑๑.๓ กรณีผู8ร8องร8องเรียนทางโทรศัพท$ /ติดต,อด8วยตนเองมิได8มีหนังสือ  

เจ2าหน2าที่ อบต.หนองทรายขาวจะบันทึกข2อความที่ได2รับเรื่องร2องเรียนจากผู2ร2อง โดยผู2ร2องสามารถ โทรศัพท9ติดต#อมาที่ 

อบต.หนองทรายขาวได2ที่เบอร9โทร ๐ ๓๖๗๗ ๑๔๒๓  

จัดทำโดย  

ศูนย9รับเรื่องราวร2องทุกข9องค9การบริหารส#วนตำบลหนองทรายขาว  

- หมายเลขโทรศัพท9 ๐ ๓๖๗๗ ๑๔๒๓  

- หมายเลขโทรสาร ๐ ๓๖๗๗ ๑๔๒๓  

- เว็บไซต9 www.nongsaikaow.go.th 


