
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการข้อร้องเรียน 

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

------------------------------ 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเพ่ือท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และการส่งเสริม คุ้มครองจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ เพ่ือให้การด าเนินการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จึงก าหนดหลักเกณฑ์ 
มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ ดังนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ เรื่อง
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ” 
  ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้ 
  “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ และพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลวัง
มะปรางเหนือ  
  “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 
  “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด ใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง  
อย่างใด อย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วน
ราชการไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตามและให้หมายความรวมถึงการ
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
  “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดและข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชนไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธร รมาภิบาล
ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
  “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงแจ้งตักเตือนด าเนินคดีหรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมายพร้อม
กับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน ทังนี้ กรณีที่ข้อ
ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการ 
ตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงแจ้งตักเตือนด าเนินคดีหรืออ่ืนๆ 
ตามระเบียบข้อกฎหมาย 

/ข้อ 3 หลักเกณฑ์..... 
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  ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการ้องเรียน 
  3.1 หลักเกณฑ์การ้องเรียน 
     3.1.1 เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
   (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
   (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
   (4) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
      3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลมิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฎชัดแจ้งตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
  3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
     3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
     3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
     3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียนพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพ่ือ
ด าเนินการสืบสวนสอบสวน) 
     3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
     3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
     3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี 
     3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
  3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
     3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
     3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
     3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
  3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 

   3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังมะปรางเหนือ 17 หมู่ที่ 7 ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92220 

     3.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์ส านักนักงานที่ http://www.wangmaprangnuar.go.th (ศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์)  
     3.5.3 ร้องเรียนผ่าน FACEBOOK องค์การบริหารบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
     3.5.4 ร้องเรียนทาง โทรศัพท์ 0 7527 0920 

  จึงขอประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
    

     ประกาศ ณ วันที่  27  พฤษภาคม 2562 
 
 

                    (นายธนง  จนัแดง) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

 

http://www.wangmaprangnuar.go.th/


 
 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริต 

และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบ
การด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรม
ของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น การส่งเสริม การก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการส่งเสริม
และคุ้มครอง จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการ
บริหารราชการของหน่วยงาน น าไปสู่ดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย 

 

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตามหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรม
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ ในส่วนการปฏิบัติงานนั้นเพ่ือด าเนินการตามกระบวนงานจัดการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2446 มาตรา 38 ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน
หรือส่วนราชการด้วยกันเก่ียวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น 
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ที่จะต้องตอบค าคามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด” 

 

ซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
เป็นส าคัญ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนที่
สอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการเรื่องร้องเรียน อย่างครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ 

3) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

/3. บทบาท.... 
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3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาล
ที่เก่ียวข้อง 

2) ประสานเร่งรัดและก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

3) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 

4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 

5) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ
คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7) ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.  ช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.1 ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังมะปรางเหนือ 

4.2 ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 0 7527 0920 

4.3 ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.wangmaprangnuar.go.th และ 
4.4 ร้องเรียนผ่านทาง FACEBOOK องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
 

5.  หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5.1 ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
5.2 วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
5.3 ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ของเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล

ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่จะ
สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

5.4 ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 
   ใช้ถ้อยค าสุภาพ หรือ ข้อความสุภาพ 
 
 

/6. แผนผัง.... 
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6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2. ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ 
หมายเลข 0 7527 0920 

 

รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต 

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

(15วัน) 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการ 
รายงานผลให้ผุ้บริหารทราบ 

ยุติ ไมยุ่ติ 

3. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
www.wangmaprangnuar.go.th 

 

4 ร้องเรียนผ่านทาง FACEBOOK  
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
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- 4 – 

7. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือรับเรื่อง/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ 
ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ
พิจารณาลงนาม 
ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ หรือเสนอแต่ตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน 
ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ รับ
รายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์ 
ขั้นตอนที่ 8 จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็น
ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

 
8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้า
มายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังนี้ 

ช่องทาง 
ความถี่ในการตรวจสอบ

ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์เพื่อประสานหาทางแก้ไข

ปัญหา 
ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับ

เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

ทุกครั้งทีม่ีการร้องเรียน ภายใน 1 วันท าการ 

ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 
0 7527 0920 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ 

ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
www.wangmaprangnuar.go.th 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ 

ร้องเรียนผ่านทาง FACEBOOK 
องค์การบริหารส่วนต าบลวัง

มะปรางเหนือ 
 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ 
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แบบฟอร์มค าร้องเรียน/ร้องทุกข ์
      ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
      อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92220 

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

เรื่อง ...................................................................................................................... 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................................................... อายุ ...................ปี     
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ .................... หมู่ที่ ............. บ้าน...................................ต าบล ............................................... 
อ าเภอ ........................................... จังหวัด ............... .............................. รหสัไปรษณีย์..................................... 
โทรศัพท์.................................................... อาชีพ......................................ต าแหน่ง..............................................  
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.............................................................................ออกโดย.....................................  
วันออกบัตร....................................บัตรหมดอายุ..................................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
การต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือพิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา......................................................... ............................................................................ 
......................................................................................................................... ..................................................... 
................................................................ ......................................................... ..................................................... 
....................................................................... ....................................................................................................... 
........................................................................... ................................................................................................... 

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริตตามข้างต้น เป็นจริงทุก
ประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 

1) ..............................................................................   จ านวน  ...................  ชุด 
2) ..............................................................................   จ านวน  ...................  ชุด 
3) ..............................................................................   จ านวน  ...................  ชุด 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

          ขอแสดงความนับถือ 

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

 


