
 
 

คู่มือ 
การด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว 
อ าเภอบ้านหมี่     จังหวัดลพบุรี 

 



ค าน า 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ) ให้หลักการท่ีภาครัฐต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกระดับ มีวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนา
ระบบเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบโดยให้ความส าคัญกับการปรับและหล่อหลอม
พฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม ให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตโดยกลุ่ม
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมให้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดส่อง และ
แจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งสอดคล้อง กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส เรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  

ท้ังนี้จะได้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
กระบวนการ และกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาในระยะ ๒๐ ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต ท่ีมุ่งเน้นสู่การให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ให้มีอันดับ ๑ ใน ๒๐ ของโลก องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองทรายขาวจึงจัดท าคู่มือการด าเนินการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและเป็นการพยายามให้เกิดการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
สมเจตนารมณ์ของรัฐบาลและการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว 

๑.หลักการและเหตุผล  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว มีบทบาทหน้าที่หลักใน 
การก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม 
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว ทุกระดับ
ก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มุง่เน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธา ต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน 
น าไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญใน
การรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ๓ ช่องทาง ๓ ช่องทาง ประกอบด้วย 
๑) แจ้งร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการ อบต.หนองทรายขาว  ๒) แจ้งร้องเรียนทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว เลขที่ ๑๗๓  หมู่ที่ ๔  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี ๑๕๑๑๐  ๓) แจ้งร้องเรียนทางเว็บไซต์
ศูนย์รับแจ้งเบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว www.nongsaikaow.go.th  
๔) แจ้งร้องเรียนทางเฟชบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว” ๕) แจ้งร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 
๐๓๖๗๗๑๔๒๓  ในส่วนการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้อง
กับ  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา  ๓๘  ก าหนด
ว่า  “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น  ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการ
ด าเนินการให้ทราบภายใน  ๑๕  วัน  หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ทรายขาว  จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์
จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลหนองทรายขาวเพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การอภิบาล
ระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟ้ืนฟู บนพ้ืนฐานของ หลักธรร
มาภิบาล(Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 

 

http://www.nongsaikaow.go.th/


-๒- 
๒. วัตถุประสงค์  

๑) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานให้
เกิดรูปธรรมปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

๓) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่
พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน  

๔) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการขับเคลื่อน นโยบาย
และมาตรการต่างๆในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น  

๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการรวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  

๒) ประสานเร่งรัดและก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  

๓) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  

๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น  
๕) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการคุ้มครอง

จริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

การคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๗) ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  

 
๔. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว 



-๓- 

๕.  ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว  

มาร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว  

ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว   เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๔                 
    อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ๑๕๑๑๐ 

ร้องเรียนทางเว็บไซด์   www.nongsaikaow.go.th  

ร้องเรียนโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๓๖๗๗ ๑๔๒๓ 

ร้องเรียนทาง FACEBOOK องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว 
 
๖.หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๖.๑ ควรใช้ถ้อยค าที่สุภาพเป็นหนังสือ และต้องมีรายละเอียด ดังนี้  
๖.๑.๑ เขียนที่ วัน เดือน ปี  
๖.๑.๒ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
๖.๑.๓ ระบุค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ถูก      
         ร้องเรียน  
๖.๑.๔ ยื่นหรือระบุพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือ พยานวัตถุ ( หากมี )  
๖.๑.๕ ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในหนังสือร้องเรียนกรณีมาร้องเรียนด้วยตนเอง  

๖.๒ กรณีร้องเรียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสารต้องมีรายละเอียดตามข้อ ๑  
๖.๓ กรณีร้องเรียนทางโทรศัพท์ เมื่อเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการร้องเรียนแล้ว ควรต้องขอให้ผู้ร้องเรียนส่ง  
เอกสารหลักฐานมาให้ทางไปรษณีย์  
๖.๔ กรณีผู้ร้องเรียนเป็นข้าราชการการให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสต้องไม่เปิดเผยข้อมูล ชื่อ-สกุล หรือข้อมูลส่วน 
บุคคลของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวและต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ( การ
คุ้มครองพยานหรือผู้แจ้งเบาะแส )  
๖.๕ การรับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการในทุกข้ันตอนให้ถือเป็นความลับ 

 
 
 
 
 
 



-๔- 

๗. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริตรับ

เรื่องร้องเรียน 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนย์ปฏิบัติงานต่อต้านการ

ทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองทรายขาว (๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ทราบ 

ไมยุ่ติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการ 

รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องเรียน

ทราบภายใน ๑๕ วัน 

๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง 

๒.ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ 

อบต.หนองทรายขาว 

๓.ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 

๐ ๓๖๗๗ ๑๔๒๓ 

๔.รอ้งเรียนทาง Facebook 

อบต.หนองทรายขาว 

๕.ร้องเรียนทางไปรษณีย์ 

อบต.หนองทรายขาว 



-๕- 

๘. กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๘.๑) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว รับเรื่อง ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน ๕ ช่องทาง  

๘.๒) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๘.๓) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงผู้บังคับบัญชา เหนือขึ้นไปทราบ
และพิจารณา  

๘.๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ / ตอบข้อซักถาม ช้ีแจง
ข้อเท็จจริง  

๘.๕) เจา้หน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ แจ้งผูร้้องเรียน/ร้องทุกข์เพื่อทราบเบื้องต้นภายใน ๑๕ วัน  
๘.๖) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน จากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  
๘.๗) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเก็บข้อมูลในระบบสารบรรณเพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์เสนอ

ผู้บริหารและแจ้งผู้ร้องเรียนถึงผลสรุป  
๘.๘) เจา้หน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติจัดเก็บเรื่อง 

 
๙. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ามายังหน่วยงานจาก
ช่องทางๆโดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังน้ีการรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่าง ๆ 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบช่องทาง ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์เพ่ือ
ประสานหาทางแก้ไขปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนยร์ับเรือ่งราว
ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

ทรายขาว 

ทุกครั้งท่ีมีการร้องเรยีน ภายใน ๑๕ วันท าการ  

ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ท่ีท าการอบต.
หนองทรายขาว เลขท่ี ๑๗๓ ม.๔ ต.

หนองทรายขาว 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองทรายขาว 

www.nongsaikaow.go.th 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท ์
๐ ๓๖๗๗ ๑๔๒๓ 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ  

ร้องเรียนทาง facebook องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันท าการ  

 

http://www.nongsaikaow.go.th/


-๖- 
 
๑๐.ขั้นตอนการด าเนินการสอบสวนผู้ทุจริตภายในหน่วยงานของ อบต.หนองทรายขาว  

ในกรณีมีการร้องเรียนว่าพนักงานของ อบต.นั้นทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่หรือในกรณีท่ีมีพยานหลักฐานตาม 
สมควรจะมีหลักในการปฎิบัติดังต่อไปนี้  

- มีค าสั่งของผู้บังคับบัญชาในการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (ถาม-ตอบ) ตามแบบฟอร์ม ค.ป. ๑๔  
- ถ้าในการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่มีมูลก็จะด าเนินยุติเรื่อง แต่ถ้าเรื่องดังกล่าวมีมูลกระท า 

ความผิดก็จะด าเนินการตามขั้นตอนโดยจะส่งเรื่องให้นิติกรด าเนินการตามขั้นตอนทางวินัยตามประกาศระเบียบ ว่า
ด้วยการด าเนินการทางวินัยพนักงานส่วนต าบล โดยด าเนินการตามแบบฟอร์ม สว.๑ - สว.๖  

- ในระหว่างการด าเนินการทางวินัยนั้นอาจจะมีค าสั่งพักราชการผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด โดยผู้ที่
ถูกกล่าวหานั้นสามารถอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนั้นต่อผู้ออกค าสั่งทางปกครองได้ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย วิธี
พิจารณาทางปกครองก าหนด  

- ถ้าผลจากการสอบสวนทางวินัยเป็นที่ยุติว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นมีความผิด นิติกรจะด าเนินการส่งเรื่องต่อไป 
ยังท้องถิ่นจังหวัดเพ่ือด าเนินการส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการกลางจังหวัดเพ่ือมีค าสั่งลงโทษตามประกาศระเบียบฯ  

-ถ้าในกรณีที่ผลการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นกระท าความผิดและเป็นความผิดที่คาบเกี่ยวกับคดีอาญา 
ผู้บริหารท้องถิ่น อบต.จะมีการมอบอ านาจให้นิติกรไปด าเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

                                                                              ศูนย์ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต  
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว  

                                                                              อ าเภอบ้านหมี่ จังหวดัลพบุรี ๑๕๑๑๐  

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

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว  

ข้าพเจ้า .............................................................................................................อายุ......................ปี อยูบ่้านเลขท่ี
...............................หมู่ที่....................ต าบล ..........................................อ าเภอ ......................................จังหวัด 
.......................................โทรศัพท์..................................อาชีพ ........................................................................ เลขท่ีบตัรประชาชน 
............................................................................ออกโดย ...........................................................วันออกบัตร 
..............................................วันหมดอายุ ............................................... 

มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤตมิิชอบ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ทรายขาวพิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปญัหาในเรื่อง 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................... .....................................................  

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจรติและประพฤติมิชอบ ตามข้างต้นเป็นจริงทุก
ประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่  
๑) .........................................................................จ านวน..................................ชุด  
๒) .........................................................................จ านวน..................................ชุด  
๓) .........................................................................จ านวน..................................ชุด  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนนิการต่อไป  
 
 
ลงช่ือ..............................................................ผู้ยื่นค าร้อง        ลงช่ือ...........................................................เจ้าหน้าท่ี          
       (............................................................)                           (..........................................................)  
 

/ เรียนหัวหน้า... 



- ๒ – 
 
 
เรียน หัวหน้าส านักปลัดอบต.หนองทรายขาว                  เรียน ปลัด อบต.หนองทรายขาว 
ความเห็น.................................................................           ความเห็น........................................................................ 
.................................................................................           ....................................................................................... 
ลงชื่อ........................................................................           ลงชื่อ..............................................................................           
       (..................................................................)                     (.......................................................................) 
 
 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองทรายขาว 
ความเห็น..................................................................... 
...................................................................................... 

 
ลงชื่อ................................................................... 
     (..................................................................) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


