
 
 
 
 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 
 



ค าน า 
 

ศูนย์ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนต าบล ลานตากฟ้า         
มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น โดยมุ่งเน้นการสร้าง               
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง 

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเก่ียวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์การ
บริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและอ านวยความสะดวก
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้รวบรวม
แนวทางการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์      
ตามภารกิจ 

  
องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
เรื่อง                 หน้า  
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ        

หลักการและเหตุผล         1 
วัตถุประสงค์ 
การจัดตั้งศูนย์ฯ 
ค าจ ากัดความ          2 
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
สถานที่ตั้งศูนย ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต      3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         4 
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 
หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
การบันทึกข้อร้องเรียน         5 
การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งข้อร้องเรียน 
การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

ภาคผนวก           6 
แบบค าร้อง/แจ้งเบาะแส (ด้วยตนเอง)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  

 
1.หลักการและเหตุผล     

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนต าบล ลานตากฟ้า          
มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 
2564) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น  และรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนต าบล ลานตากฟ้า โดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 83 ก าหนดว่า เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการ
ด้วยกันเก่ียวกับงานท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถาม
หรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน 15 วันหรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 

ซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า จึงเป็นเรื่องท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนต าบล ลานตากฟ้า จ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 
2. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง การ
ด าเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า       
มีข้ันตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรื อผู้ให้บริการให้สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ  ในการปฏิบัติงาน  

4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล               
(Good Governance)   
 
3.การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า          

มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  
 
 
 
 
 
 



 
4.ค าจ ากัดความ 

เรื่องร้องเรียน  หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของเจ้าหน้าที่
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า เช่น การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต หรือพบความ
ผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า เป็นต้น 

ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีสิทธิ
เสนอค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  หมายถึง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า          
การด าเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไข

หรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผลการด าเนินการผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน 
 
5.ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลานตากฟ้า          

2.ตู้/กล่องรับความคิดเห็น (ตู้แดง) หน้าที่ท าการองค์บริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
3.ทางไปรษณีย์ (ที่อยู่องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 41/3 หมู่ที่ 4 ต าบลลานตากฟ้า 

อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120) 
4.ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3490 0440 ต่อ 11 หมายเลขโทรสาร 0 3490 0440 

ต่อ 14 
5.เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน (www.lantakfa.go.th) 
6.เฟสบุ๊คอบต. (www.facebook.com/lantakfa) 

 
6.สถานที่ตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 41/3 หมู่ที่ 4 ต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 73120 
 
7.หน้าที่ความรับผิดชอบ 

เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

แผนผังขั้นตอนการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  

อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.รับเรื่องการทุจริตผ่านช่องทางต่างๆ 1.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง 

1.2 ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความคิดเห็น 

1.3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ 

1.4 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
0 3490 0440 ต่อ 11 

1.5 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
www.lantakfa.go.th 

1.6 Facebook  อบต.ลานตากฟ้า 

 

2.เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ฯรวบรวมข้อมูล
และตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น พร้อม

รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
ภายใน 1- 2 วันท าการนับแต่ได้รับเรื่อง 

เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ
อย่างใดอย่างหน่ึง 

3.อยู่ในอ านาจการ
พิจารณาขององค์การ

บริหารส่วนต าบล 

ลานตากฟ้า 

กระบวนงาน ช่องทางการร้องเรียน 

3.อยู่นอกเหนืออ านาจ
การพิจารณาขององค์การ

บริหารส่วนต าบล 

ลานตากฟ้า 

4.พิจารณาเรื่องดังกล่าวอยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนราชการใดและ
มอบหมายให้ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง พร้อมรายงานผลให้
ผู้บังคับบัญชาทราบและส าเนารายงาน
ผลให้ศูนย์ฯทราบ 

 

4.จัดส่งเรื่องร้องเรียนไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยตรง 

ในกรณียังไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระท าความผิดวินัยฯ จะสั่งยุติเรื่อง/สั่ง
ให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่
เห็นสมควร 
 

ในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระท าความผิดวินัยฯ สั่งให้
ด าเนินการทางวินัยต่อไป 
 

5.ศูนย์ฯด าเนินการแจ้งผล
การด าเนินงานให้ผู้ร้อง
ทราบภายใน 15 วัน 



9.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1.ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนต าบล

ลานตากฟ้า          
2.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การ

บริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า          
3.แจ้งค าสั่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามค าสั่ง เพ่ือความสะดวกในการประสานการปฏิบัติงาน 

 
10.การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 

ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตที่เข้ามายังองค์การบริหารส่วนต าบล    
ลานตากฟ้า จากช่องทางต่างๆโดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 

 
ช่องทาง ความถี่ในการ 

ตรวจสอบช่องทาง 
ระยะเวลาด าเนินการ 

รับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 1 วันท าการ  
ตู้/กล่องรับความคิดเห็น (ตู้แดง) ทุกครั้ง ภายใน 1 วันท าการ  

ทางไปรษณีย ์ ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท ์
หมายเลข 0 3490 0440 ต่อ 11 

ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  

เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
(www.lantakfa.go.th) 

ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  

เฟสบุ๊คอบต. 
(www.facebook.com/lantakfa) 

ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  

 
11. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

11.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส   
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน                 

ว่ามีมูล ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่จะ
สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้   

4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล - ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความสุภาพ    
11.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่

เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
11.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติ

หน้าที่ต่างๆของเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
11.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้

ในการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่องหรือรับทราบข้อมูลและเก็บรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูล 

 



 
11.5 ในกรณีค าร้องที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
1.ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐานแวดล้อมชัดเจน

และเพียงพอที่จะท าการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551     
จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 

2.ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลมีค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งที่สุดแล้ว 

3.ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ
องค์กรอิสระท่ีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ด าเนินการหรือ
ด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา 

4.ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน นอกเหนือจาก
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี 
 
12.การบันทึกข้อร้องเรียน 

1.กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยละเอียดคือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ
กลับของผู้ร้องเรื่องร้องเรียนการทุจริต พร้อมพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องและสถานท่ีเกิดเหตุ  

2.ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 
13.การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับเรื่องร้องเรียน  

หากเรื่องร้องเรียนอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกอง/ส านักใด ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
ให้ส่วนราชการนั้นด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  พร้อมรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบและส าเนารายงานผลให้
ศูนย์ฯทราบ รายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

หากเรื่องร้องเรียนอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า ให้ศูนย์ฯ  
จัดส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รายงานผลให้ผู้
ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 
 
14.การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

1.รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน รายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล     
ลานตากฟ้าทราบทุกไตรมาส 

2.รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณเพ่ือน ามาวิเคราะห์การจัดการข้อ
ร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตนเอง) 
 
         ศูนยร์ับเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 

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

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ลานตากฟ้า 
 
  ข้าพเจ้า ........................................................... .............. ............อายุ......................ปี                           
อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่...............ต าบล ..........................................อ าเภอ ........................................................
จังหวัด .........................................โทรศัพท.์............................. ...................อาชีพ .................................................... 
เลขที่บัตร ประจ าตัว ประชาชน ....................................ออกโดย ................................................                              
วันออกบัตร .............................................................. วันหมดอายุ...................................................................................
มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบล ลานตากฟ้า พิจารณา
ด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง …………………………………………………………………...………….. 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  ตามข้างต้นเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้า
ขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) ได้แก่ 

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 

ลงชื่อ.....................................................................ผู้ยื่นค าร้อง         

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


