
 

 

 

 

 

คู่มือ/แนวทางการปฏิบตัิการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส  

ด้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนทอง 

อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี 



ค าน า 
 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง                      
มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การส่งเสริมการคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการ
ป้องกันและปราบปราม ทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  โดยร่วม
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ส าคัญในการประสานติดตามหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย 

  ๑.ย่ืนหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
  ๒.ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง                                          
  3.โทรศัพท์ร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่ 036-340438 
  ๔.ร้องเรียนผ่านทาง Facebook 

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง                 
ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (work instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ 
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
หน่วยงานและ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 1 
บทน า 

 
1.หลกัการและเหตผุล 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง มีบทบาทหน้าที่หลักในการ
ก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชกร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม           
การทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วน                      
ต าบลดอนทอง ทุกระดับ ก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การ
ป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และ
ศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน น าไปสู่ค่ าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI : 
CorruptionPerception Index) นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน 
ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง 
การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโดยมี ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย ๑.ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วย
ตนเองที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง ๒.ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ทอง https://www.donthongsri.go.th/ 3.โทรศัพท์ร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่ ๑๓๖-340438  4.ร้องเรียน
ผ่านทาง Facebook ในส่วนการปฏิบัติงาน ด าเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์           
ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๓๘ ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือส่วน
ราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่
จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดบนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต              
การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง จ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการ           
ของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
เพื่อให้แนวทางการด าเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น  ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกันส่งเสริม 
การรักษา และการฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและ
ยั่งยืนต่อไป 
 

/2. วัตถุประสงค์... 

https://www.donthongsri.go.th/


๒. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย               
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 ๓) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติ              
งานใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการให้
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่  รวมถึงเสนอแนะ ป รับปรุงกระบวนการใน                  
การปฏิบัติงาน 
 ๔) เพื่ อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ ร้ อง เรี ยน/แจ้ ง เบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล                         
(Good Governance) 
 
๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการขับเคลื่อน
นโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
 ๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน
ราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้อง 
 ๒) ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
 ๓) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 
 4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
 ๕) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ                
การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

/๔.การร้องเรียน... 



 
๔. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 ๑. ย่ืนหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลดอนทอง 
 ๒. ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  
https://www.donthongsri.go.th/ 
 3. โทรศัพท์ร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่ 0๓๖-340438 
 ๔. ร้องเรียนผ่านทาง Facebook 
 
๕.หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
 ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 ๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฎอย่างชัดเจน ว่ามีมูล 
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่จะ
สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได ้
 4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) - ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังกระบวนการจดัการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

3. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ 

2. ร้องเรียนทางโทรศัพท ์

1. ร้องเรียนทาง Facebook 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ทอง 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ               

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน อบต.ดอนทอง
ทราบ (15 วัน) 

ยุติเรื่อง ไม่ยุติเรื่อง 

แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ทราบ 

แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการายงานผลให้ทราบ 



7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

 1.จัดต้ังศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

 2.จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการด าเนินการ 

 3.แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง เพื่อความสะดวกในการประสานงาน 

8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจรติ/แจ้งเบาะแสด้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้า
มายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี ่        
ในการตรวจสอบ

ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรบั
ข้อร้องเรียน เพื่อประสาน

หาทางแก้ไข 

หมายเหต ุ

ร้องเรียนด้วยตัวเอง ณ องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลดอนทอง 

ทุกวัน ภายใน 15 วนั ท าการ  

ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน 15 วนั ท าการ  
ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ ทุกวัน ภายใน 15 วนั ท าการ  
ร้องเรียนผ่านทาง Facebook ทุกวัน ภายใน 15 วนั ท าการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 



แบบค าร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส 
การทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 
       ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
       องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
       อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 

วันที่..................เดือน........................พ.ศ. .......................... 
เรื่อง ................................................................................................................................................................ 
เรียน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
 
 ข้าพเจ้า............................................................................................ อายุ............................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่............................ หมู่ที่........................... ต าบล............................. อ าเภอ.....................................
จังหวัด................................. โทรศัพท์.......................................อาชีพ................................................................. 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.............................................................................................................................. 
 มีความประสงค์ขอร้องเรียนการทุจริต/แจง้เบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนทอง พิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้น    
เป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียนร้องการทุจริต (ถ้ามี) ได้แก่ 
 

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

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(                                   ) 

หมายเลขโทรศัพท์......................................................... 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 

เรื่อง  มาตรการจดัการข้อรอ้งเรียนการทจุริต 

……………………………………………………………….. 

 เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้จึงก าหนดมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตดังนี ้
 1. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการร้องเรียน 

  1.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

   1.1.1 เรื่องที่ร้องเรียนเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายอัน 
เนื่องมาจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทองในเรื่องดังต่อไปน้ี 

   (1) กระท าทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
   (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
   (3) ละเลยหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดให้ต้องปฏิบัต ิ
   (4) ปฏิบัติหน้าที่ล้าช้าเกินสมควร 
   (5) กระท านอกเหนืออ านาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
   1.1.2 เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลมิใช้ลักษณะกลั่นแกล้งหรือสร้างความ
เสียหายแก่บุคคลและต้องมีหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้งตลอดจนหลักฐานที่แน่นอน 
  1.2 ข้อร้องเรียนที่ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบขุ้อมูลดังต่อไปน้ี 
   1.2.1 ชื่อ – นามสกุลและที่อยู่ผู้ร้องเรียน 
   1.2.2 ชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
   1.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียนพร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติกรรมตามสมควรแห่งมูลเหตุที่เกี่ยวข้องดังกล่าว 
   1.2.4 ลายมือชื่อผู้ร้องเรียน 
   1.2.5 ระบุวันเดือนป ี
   1.2.6 ระบุพยานเอกสารพยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้าม)ี 
  1.3 กรณีการร้องเรียนผ่านกล่องรับความคิดเห็นหรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเทห์จะรับ
พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
  1.4 เรื่องร้องเรียนที่ไม่รับพิจารณา 
   1.4.1 ข้อร้องเรียนมิได้ท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
   1.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไมไ่ด้ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพยีงพอ 
   1.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 1.2 
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  1.5 ช่องทางการร้องเรียน 
   1.5.1 ส่งข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่กล่องรับความคิดเห็นตั้งอยู่ที่ชั้น 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
   1.5.2 ส่งข้อร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง www.donthongsri.go.th 
   1.5.3 ทางไปรษณีย์ เลขที่  125 หมู่ที่  7 ต าบลดอนทอง อ าเภอหนองโดน   
จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18190 
 2. กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
  2.1 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนทองในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
  2.2 กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทองเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ด าเนินการตามค าสั่งน้ัน 
  2.3 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องและพิจารณาไตร่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลหรือไม่อย่างไร โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วพร้อมทั้งน าความเห็นเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบหรือทุจริตการ
จัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้นหรือไม่และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่หากเป็นกรณีไม่มีมูลตามที่ร้องเรียนให้เสนอ
ความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทองสั่งยุติเรื่อง 
  2.4 ในกระบวนการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับและต้องเปิดโอกาส
ให้บุคลากรผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมและให้การคุ้มครองพยานที่เกี่ยงข้อง 
  2.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงด าเนินการสอบสวนและรายงานผลการ สอบสวน
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทองตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 3. การก ากับติดตามข้อร้องเรียน 
  3.1 เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใดให้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวันเว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่ติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได ้

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดนทั่วกัน 
         
   ประกาศ ณ วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2565   
       
  
       
              (นายพรเทพ  ราชวัตร)์ 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  

 

http://www.donthongsri.go.th/

