
 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

                         เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 
…………............…………………. 

โดยที่เป็นสมควรก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติกำรจัดกำรข้อร้องเรียนว่ำ บุคลำกรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะกระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้งำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
ในหน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ เป็นไปตำมแนวนโยบำยยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต และพัฒนำกำรยกระดับคุณภำพและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
บ้ำนเกำะ  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖๙/๑  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 
๒๕๓๗  จึงออกประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติกำรจัดกำรข้อร้องเรียนกำรทุจริตของบุคลำกรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกำศนี้เรียกว่ำ  “ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทำง
ปฏิบัติกำรจัดกำรข้อร้องเรียนกำรทุจริต” 

 

ข้อ ๒ บทนิยำมในประกำศนี้ 
“องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล”  หมำยถึง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ 
“หน่วยงำนของรัฐ”  หมำยถึง  กระทรวง  ทบวง กรม หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
“นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล” หมำยถึง  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ 
“บุคลำกร”  หมำยถึง  ข้ำรำชกำร  พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ     
“ข้อร้องเรียน” หมำยถึง ข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ

ด้วยกฎหมำยหรือใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยทุจริต ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัตินอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับและนโยบำยของทำงรำชกำรก ำหนด และข้อกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำม
รับผิดชอบต่อประชำชนไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมำภิบำล ตำมที่มี
กฎหมำย ระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ รวมทั้งเรื่องที่ได้รับกำรร้องทุกข์จำก ศูนย์ด ำรงธรรม
จังหวัดนครรำชสีมำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  (ป.ป.ช.) ส ำนักงำนกำรตรวจเงิน 
แผ่นดิน (ส.ต.ง) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.) ส ำนักงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ป.ป.ง.) หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ กำรกระท ำผิดวินัย อันเนื่องมำจำกกระท ำกำรในต ำแหน่งหน้ำที่
โดยมิชอบด้วยกฎหมำยหรือใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยทุจริต ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัตินอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และนโยบำยของทำงรำชกำร 
  “ทุจริต”  หมำยถึง  กำรแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น 
  “ประพฤติมิชอบ”  หมำยควำมว่ำ  กำรที่บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะปฏิบัติหรือ 
ละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหรือหน้ำที่อันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ 
          /ข้อบังคับ... 
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ข้อบังคับ ค ำสั่ง อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมำยจะควบคุมดูแลกำรรับ กำรเก็บรักษำ หรือกำรใช้เงินหรือทรัพย์สินของ
รำชกำรไม่ว่ำกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัตินั้นเป็นกำรทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตำม และให้หมำยควำมรวมถึงกำรประมำท
เลินเล่อในหน้ำที่ดังกล่ำวด้วย 

    “กำรตอบสนอง” หมำยถึง กำรส่งต่อให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรตรวจสอบและน ำเรื่องร้องเรียน 
เข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำ ตรวจสอบข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน  ด ำเนินคดี  หรืออ่ืนๆ ตำมระเบียบข้อกฎหมำย พร้อมกับ
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบผลหรือควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำรภำยในเวลำสิบห้ำวันท ำกำร ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้
ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน จะพิจำรณำตอบสนองสิ้นสุดที่จะน ำเรื่อง
ร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำ ตรวจสอบข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด ำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตำมระเบียบข้อกฎหมำย 
  ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรำยละเอียดในกำรร้องเรียน 
  ๓.๑ หลักเกณฑ์กำรร้องเรียน 
       ๓.๑.๑.เรื่องที่จะน ำมำร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำย  
อันเนื่องมำจำกบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ ในเรื่องดังต่อไปนี้  
   ๑) กระท ำกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร 
   ๒) กระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
   ๓) ละเลยหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
   ๔) ปฏิบัติหน้ำที่ล่ำช้ำเกินควร 
   ๕) กระท ำกำรนอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
       ๓.๑.๒ เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่ำวที่สร้ำงควำมเสียหำยให้แก่
บุคคลที่ขำดหลักฐำนแวดล้อมที่ปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนขำดพยำนบุคคลแน่นอน 
  ๓.๒ แนวปฏิบัติในกำรร้องเรียน บุคคลที่ประสงค์จะยื่นข้อร้องเรียน ให้จัดท ำเป็นหนังสือ โดยข้อ
ร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค ำสุภำพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
       ๓.๒.๑ ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่  หมำยเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail (ถ้ำมี) ของผู้ร้องเรียน ซึ่งสำมำรถ
ตรวจสอบตัวตนได้ 
       ๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงำนหรือบุคลำกรที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน 
       ๓.๒.๓ กำรกระท ำทั้งหลำยที่ เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์ 
ตำมสมควรที่เกี่ยวกับกำรกระท ำดังกล่ำว (หรือแจ้งช่องทำงเบำะแสกำรทุจริตของบุคลำกรอย่ำงชัดเจนเพ่ือด ำเนินกำร
ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน) 
       ๓.๒.๔ ค ำขอของผู้ร้องเรียน ตำมแบบค ำขอร้องเรียนแนบท้ำยประกำศนี้ 
       ๓.๒.๕ ระบุพยำนเอกสำร พยำนวัตถุ พยำนบุคคล (ถ้ำมี) 
       ๓.๒.๖ ลำยมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
       ๓.๒.๗ ลงวันที่ เดือน ปี ท่ียื่นข้อร้องเรียน 
  ๓.๓ ผู้ร้องเรียนจะร้องเรียนแทนบุคคลอ่ืนมิได้ เว้นแต่เป็นผู้รับมอบอ ำนำจตำมกฎหมำย กำรด ำเนินกำร
แทนผู้เยำว์ ผู้ไร้ควำมสำมำรถ หรือผู้เสมือนไร้ควำมสำมำรถ ซึ่งอยู่ในควำมดูแลของผู้ร้องเรียนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
          /๓.๔ กรณีกำรร้องเรียน... 
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  ๓.๔ กรณีกำรร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจำรณำเฉพำะรำยที่ระบุหลักฐำนกรณี
แวดล้อมปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยำนบุคคลแน่นอนเท่ำนั้น 
  ๓.๕ เรื่องร้องเรียนที่ไม่อำจรับพิจำรณำ 
       ๓.๕.๑ ข้อร้องเรียนที่มิได้ท ำเป็นหนังสือ 
       ๓.๕.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยำนหรือหลักฐำนที่เพียงพอ 
       ๓.๕.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรำยกำรครบถ้วนตำมข้อ ๓.๒ 
       ๓.๕.๔ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
       ๓.๕.๕ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบำยของรัฐบำล 
       ๓.๕.๖ ข้อร้องเรียนที่เข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรม หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ศำลได้มีค ำพิพำกษำหรือ
ค ำสั่งถึงที่สุดแล้ว 
       ๓.๕.๗ ข้อร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ที่ไม่ระบุพยำนหลักฐำนหรือกรณีแวดล้อม ชัดแจ้ง 
ตลอดจนพยำนบุคคลที่แน่นอน 
       ๓.๕.๘ ข้อร้องเรียนที่หน่วยงำนอื่นได้ด ำเนินกำรตรวจสอบ พิจำรณำวินิจฉัย และสรุปผลพิจำรณำ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.)  ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส ำนักงำน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น 
       ทั้งนี้  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ อำจรับข้อร้องเรียนตำมข้อ ๓.๕.๖ ไว้พิจำรณำได้ หำกเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สำธำรณะและกำรพิจำรณำจะไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนของรัฐที่
เกี่ยวข้อง 
  ๓.๖ ช่องทำงกำรร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสำมำรถส่งข้อร้องเรียนผ่ำนช่องทำง ดังนี้ 
       ๓.๖.๑ ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ 
เลขที่ ๗๐๐  หมู่ที่ ๑  ต ำบลบ้ำนเกำะ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ ๓๐๐๐๐  
       ๓.๖.๒ ส่งข้อร้องเรียนทำงไปรษณีย์ ถึง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ เลขที่  ๗๐๐   
หมู่ที่ ๑  ต ำบลบ้ำนเกำะ อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ ๓๐๐๐๐ 
       ๓.๖.๓ ร้องเรียนผ่ำนระบบรับเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ ทำงเว็บไซต์ 
www.bankoh –korat.go.th 
       ๓.๖.๔ ตู้รับฟังควำมคิดเห็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ 
       ๓.๖.๕ ทำง facebook องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ โครำช 
 

  ข้อ ๔ กระบวนกำรพิจำรณำด ำเนินกำร 
  ๔.๑ ให้ส ำนักงำนปลัด  เป็นหน่วยงำนหลักในกำรรับเรื่องร้องเรียน 
  ๔.๒ เมื่อได้รับเรื่องตำมข้อ ๓ หรือจำกส่วนรำชกำรอ่ืนและหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ ให้ ฝ่ำยนิติกำร 
ในส ำนักงำนปลัด มีหน้ำที่รวบรวมข้อมูลกำรร้องเรียนเสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ เพ่ือพิจำรณำเรื่อง 
 
         /ร้องเรียน... 
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      -๔- 
 
ร้องเรียน และตอบแจ้งรับข้อร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียนทำงไปรษณีย์ภำยในสิบห้ำวันท ำกำร นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน 
ในกรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ จะพิจำรณำเฉพำะรำยที่มีลักษณะตำมที่ก ำหนดในประกำศนี้ 
นอกจำกกำรด ำเนินกำรตำม ๔.๑ ข้อร้องเรียนที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะอำจมอบหมำยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรภำยในที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนท ำหน้ำที่รับผิดชอบเรื่อง
ที่ร้องเรียนโดยตรง  
  ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนที่หน่วยงำนอ่ืนของรัฐได้ส่งให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ อำจมอบหมำยหรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมำยฝ่ำยนิติกำรด ำเนินกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอพิจำรณำแนวทำงแก้ไขปัญหำ 
  ๔.๓ ให้คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง มีหน้ำที่
รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และพิจำรณำไต่สวนหำข้อเท็จจริงว่ำ เรื่องร้องเรียนมีมูลควำมจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท ำควำมเห็นเสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ หรือรองนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะมอบหมำยว่ำ มีกำรกระท ำทุจริตและประพฤติมิชอบ
เกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นกำรกระท ำผิดวินัยหรือไม่ หำกเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่ำวหำให้เสนอควำมเห็นต่อนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำนเกำะเพ่ือสั่งยุติเรื่อง 
  ๔.๔ ในกำรพิจำรณำหำข้อเท็จจริงหรือไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด ำเนินกำรอย่ำงลับ และต้องเปิดโอกำส 
ให้บุคลำกรที่ถูกกล่ำวหำพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่ำงเป็นธรรม 
  ๔.๕ ให้คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง รำยงำนผล
กำรสอบสวนต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะภำยในสำมสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หำกมีเหตุผลควำม
จ ำเป็นที่มิอำจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง อำจเสนอ
ขอขยำยระยะเวลำด ำเนินกำรต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะที่
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะมอบหมำย โดยเสนอขอขยำยระยะเวลำได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้ำวัน 
  ๔.๖ เมื่อมีกำรด ำเนินกำรในเบื้องต้นเป็นประกำรใด ให้ส ำนักงำนปลัด แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบภำยใน
เวลำสิบห้ำวันเว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
  ๔.๗ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจกำรพิจำรณำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนเกำะ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
       ๔.๗.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อ
หน่วยงำนนั้นๆ ให้ถือเป็นกำรสิ้นสุดกระบวนกำรตอบสนอง 
       ๔.๗.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
พร้อมชี้แจงเหตุผลและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบ ถือเป็นกำรสิ้นสุดกระบวนกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
 

   ข้อ ๕ ในกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะจะสั่งกำรตำมที่ 
เห็นสมควรเพ่ือคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยำน และบุคคลที่ให้ข้อมูล อย่ำต้องให้ได้รับภัยหรือควำมไม่เป็นธรรม ซึ่งอำจ
เนื่องมำจำกกำรร้องเรียน กำรเป็นพยำน หรือกำรให้ข้อมูลนั้น 
 
         /ข้อ ๖ ในกรณี...- 



      -๕- 
 

ข้อ ๖ ในกรณีท่ีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะได้มอบหมำยให้มีกำรสืบสวนในทำงลับ เพ่ือหำ 
ข้อเท็จจริง หำกบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะที่ได้รับมอบหมำยให้สืบสวนได้กระท ำละเมิดต่อบุคลำกร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะที่ถูกร้องเรียน หรือบุคคลภำยนอก และควำมเสียหำยดังกล่ำวเกิดขึ้นจำกกำร
กระท ำในหน้ำที่ แม้มิได้จงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำ
สินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหำยตำมหลักเกณฑ์ในพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 

ข้อ ๗ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องเรียน กำรรับเรื่องร้องเรียน และกำรพิจำรณำข้อร้องเรียน  
ที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในประกำศนี้ ให้ถือปฏิบัติตำมขั้นตอน แผนผังกำรจัดกำรข้อร้องเรียนแนบท้ำยประกำศนี้ 

 

              จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

 

    ประกำศ  ณ วันที่     ๒     พฤศจิกำยน     พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
       
 
 

                                   (นำยวัชรพล   จอนเกำะ) 
                 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ     

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังขั้นตอน/การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 
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