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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ ่
อ าเภอหนองบ ญมาก จังหวัดนครราชสีมา 



คำนำ 
 

 
 
 

ด้ วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม ไผ่ ม้ บทบาทหน้ าท ้่หล้ กในการก าหนดท้ิศทาง วาง 
กรอบการด าเน้ินงานการป้ องก้ นและปราบปรามการท้ จร้ิตและประพฤต้ิม้ิชอบการส้่งเสร้ิมและค ้ มครอง 
จริยธรรมของส่วนราชการ ให สอดคล องก้ บย ทธศาสตร์ชาติว่าด วยการป้องก้ นและปราบปรามการท จร้ิต เพ้ ่อใช  
เป็นเคร ้่องม อส าค ญในการสร้ างการม ส้่วนร้่วมจากท กภาค เคร้ อข่ายด านการป้ องก นและปราบปรามการท จร้ิต 
คอร้์ร้ ปช ่น การส้่งเสร้ิมและค ้ มครองจร้ิยธรรมท ้ งภาคร้ ฐ ภาคเอกชน โดยร้่วมก าหนดเป้ าหมายการพ้ ฒนากล 
ย้ ทธ์ไปสู้่การปฏิบ้ ต้ิตามแผนงาน/โครงการท ้่วางไว ไปสู้่เป้ าหมายเด้ ยวก้ น ค้ อความส าเร้ จอย้่างม้ ประส้ิทธิภาพ 
และประสิทธิผล นอกจากน ้ ย้ งม้ หน้ าท ้่ส าค้ ญในการประสาน ต้ิดตามหน้่วยงานท ้่เก ้่ยวข้ องเก ้่ยวก้ บการจ้ ดการ 
เร ้่องร้ องเร้ ยนการท้ จร้ิตและประพฤต้ิม้ิชอบจากช่องทางการร้ องเร้ ยนของศู้นย้์ปฏิบ้ ต้ิการต้่อต้ านการท้ จร้ิต ๔ 
ช้่องทาง ประกอบด้ วย 1) ตู้ ไปรษณ้ ย์ เลขท ่ 44้้ หมู่ 2 ต าบลหนองไม ไผ่้้อ าเภอหนองบ้ ญมาก จ้ งหว้ ด 
นครราชส มา 30410 2) เว้ บไซต์หน่วยงานhttps://www.nongmaiphai.go.th/  ระบบแจ้ งเร ้่องร้ องเร้ ยน 
การท้ จร้ิตและประพฤต้ิม้ิชอบของเจ้ าหน้ าท ้่ร้ ฐ 3) เฟซบ ้ คหน้่วยงาน “องค้์การบร้ิหารส่วนต าบลหนองไม 
ไผ่” ๔) กลอ่งร บเร ่องร องเร ยนการท จริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม ไผ่ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม ไผ่ ได้ ทบทวนคู้่ม้ อการปฏ้ิบ้ ต้ิงานกระบวนการจ้ ดการ 
เร ่องร องเร ยน/แจ งเบาะแสด้ านการท้ จร้ิตและประพฤต้ิม้ิชอบเพ้ ่อเป้ นวิธ ปฏิบ้ ต้ิงาน (Work Instruction) สอด 
ร บก บกระบวนการจ ดการเร ่องร องเร ยน/ ร องท กข้์ของส าน กปล ด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม ไผ่ หว ง 
เป็นอย่างยิ่งว่าคู่ม อการปฏิบ ติงานกระบวนการจ้ ดการเร ้่องร้ องเร้ ยนการท จร้ิต/แจ้ งเบาะแสด านการท จร้ิตและ 
ประพฤต้ิม้ิชอบ จะเป้ นประโยชน้์ส าหร้ บหน้่วยงาน และบ้ คลากรผู้ ปฏิบ้ ต้ิงานท ้่จะน าไปเป้ นมาตรฐานอย้่างม  
ค ณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม ไผ่ 

https://www.nongmaiphai.go.th/


บททีุ่1 

บทน า 
 

 
 

1.หลกัการและเหต ผล 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม ไผ่ ม้ บทบาทหน้ าท ้่หล้ กในการก าหนดท้ิศทาง วาง 
กรอบการด าเน้ินงานการป้ องก้ นและปราบปรามการท้ จร้ิตและประพฤต้ิม้ิชอบ การส้่งเสร้ิม และค ้ มครอง 
จริยธรรมของส่วนราชการ ให สอดคล องก้ บย ทธศาสตร์ชาติว่าด วยการป้องก้ นและปราบปรามการท จร้ิต เพ้ ่อใช  
เป็นเคร ้่องม้ อส าค้ ญในการสร้ างการม้ ส้่วนร้่วมจากท้ กภาค้ เคร้ อข้่ายด้ านการป้ องก้ นและปราบปรามการท้ จร้ิต 
คอร้์ร้ ปช ้่น การส้่งเสร้ิมและค ้ มครองจร้ิยธรรมบ้ คลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม ไผ่ ท้ กระด้ บ 
ก าหนดมาตรการปลู้กจ้ิตส าน้ ก ป้ องก้ น ปราบปราม และสร้ างเคร้ อข้่ายในการป้ องก้ นและปราบปรามการ 
ท้ จร้ิต ม ้่งเน้ นป้ องก้ นการท้ จร้ิตโดยร้่วมก าหนดเป้ าหมายการพ้ ฒนากลย้ ทธ้์การป้ องก้ นการส้่งเสร้ิมและ 
ค ้ มครองจร้ิยธรรมไปสู้่การปฏิบ้ ต้ิตามแผนงานโครงการท ้่วางไว ไปสู้่เป้ าหมายเด้ ยวก้ น ค้ อ ความส าเร้ จอย้่างม  
ประส้ิทธิภาพ และประส้ิทธ้ิผล ประชาชนได้ ร้ บบร้ิการท ้่ด  ม้ ความพ้ งพอใจ เช ่อม ้่น และศร้ ทธาต้่อการบร้ิหาร 
ราชการของหน้่วยงาน น าไปสู้่ค้่าด้ ชน้ ภาพล้ กษณ้์ของประเทศไทย (CP I: Corruption Perception Index) 
นอกจากน ้ ย้ งม้ หน้ าท ้่ส าค้ ญในการร้ บแจ้ งเบาะแสและเร ้่องร้ องเร้ ยน ประสาน ต้ิดตาม หน้่วยงานท ้่เก ้่ยวข้ อง 
ก้ บการจ้ ดการเร ้่องร้ องเร้ ยนท้ จร้ิตและประพฤต้ิม้ิชอบ จากช้่องทาง การร้ องเร้ ยนของศู้นย้์ปฏ้ิบ้ ต้ิการต้่อต้ าน 
การท้ จร้ิตโดยม  ๔ ช้่องทาง ประกอบด้ วย 1) ตู้ ไปรษณ้ ย์ เลขท  ่1 หมู ่16 ต าบลหนองไม ไผ่อ าเภอหนอง บ ญ
มาก จ้ งหว ด นครราชส้ มา 30410 2) เว บไซต้์หน้่วยงาน้ https://www.nongmaiphai.go.th/ ระบบ แจ้ ง
เร ้่องร้ องเร้ ยนการท้ จร้ิตและประพฤต้ิม้ิชอบของเจ้ าหน้ าท ้่ร้ ฐ้ 3) เฟซบ ้ คหน้่วยงาน “องค้์การบร้ิหารส้่วน 
ต าบลหนองไม ไผ่” ๔) กล้่องร้ บเร ้่องร้ องเร้ ยนการท้ จร้ิตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม ไผ่  ใน
ส้่วนการปฏ้ิบ้ ต้ิงานด าเน้ินการตามกระบวนงานจ้ ดการเร ้่องร้ องเร้ ยน/ร้ องท้ กข์ ท ้่สอดคล้ องก้ บ 
พระราชกฤษฎ กาว่าด วยหล กเกณฑ้์และวิธ การบริหารกิจการบ้ านเม้ องท ้่ด  พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ก าหนดว่า 
“เม อ่ส่วนราชการใดได ร บการติดต่อสอบถามเป็นหน งส อจากประชาชน หร้ อส้่วนราชการด้ วยก้ นเก ้่ยวก้ บงานท  ่
อยู้่ในอ านาจหน้ าท ้่ของส้่วนราชการน ้ น ให้ เป้ นหน้ าท ้่ของส้่วนราชการน ้ นท ้่จะต้ องตอบค าถามหร้ อแจ้ งการ 
ด าเน้ินการให้ ทราบภายใน 15 ว้ น หร้ อภายในระยะเวลาท ้่ก าหนดบนพ้ ้ นฐานของหล้ กธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ซ ง่อ านาจหน าท ่ด าเนินการเก ่ยวก บข อร องเร ยนการท้ จร้ิต การปฏิบ้ ต้ิหร้ อการละเว นการปฏิบ้ ติ 
หน้ าท ้่โดยม้ิชอบของเจ้ าหน้ าท ้่ส้่วนราชการ จ้ งเป้ นเร ้่องท ้่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม ไผ่ จ าเป้ นต้ อง 
ด าเน้ินการเพ้ ้่อตอบสนองความต้ องการของประชาชน นอกจากน ้ ย้ งได้ บู้รณาการร้่วมก้ บศู้นย้์จ้ ดการเร ้่อง 
ร้ องเร้ ยน/ร้ องท้ กข์ ศู้นย้์ย้ ต้ิธรรมช้ มชนต าบลหนองไม ไผ่เพ้ ้่อให้ แนวทางการด าเน้ินงานเป้ นไปในท้ิศทาง 
เด ยวก น เกิดเป็นรูปธรรม ม มาตรฐาน และม ประสิทธิภาพและประส้ิทธิผล สามารถแก้ ไขป้ ญหาของประชาชน 
สร างภาพล กษณ์และความเช ่อม ้่น ตอบสนองความต้ องการของประชาชนเป้ นส าค้ ญ ภายใต้ การอภิบาลระบบ 
การร้ บเร ้่องราวร้ องเร้ ยน/ร้ องท้ กข์ ค้ อการป้ องก้ น ส้่งเสร้ิม การร้ กษา และการฟ้ ้นฟู้บนพ้ ้นฐานของหล้ ก 
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงส ดและย ่งย นต่อไป 

 

/๒. ว ตถ ประสงค์... 



- ๒ -  

 
 

 

2. วุัตถ ประสงค์ 
 
 
 

1) เพ้ ้่อให้ บ้ คลากรผู้ เก ้่ยวข้ อง หร้ อเจ้ าหน้ าท ้่ผู้ ร้ บผ้ิดชอบสามารถน าไปเป้ นกรอบแนวทาง 
การด าเน้ินงานให้ เก้ิดรู้ปธรรม ปฏ้ิบ้ ต้ิงานตามมาตรฐาน กระบวนการจ้ ดการเร ้่องร้ องเร้ ยน/แจ้ งเบาะแส 
ด านการท จริต และประพฤตมิ้ิชอบ ได อย่างม ประสิทธิภาพ 

2) เพ้ ้่อให้ ม ้่นใจว้่ากระบวนการจ้ ดการเร ้่องร้ องเร้ ยน/แจ้ งเบาะแสด้ านการท้ จร้ิต และ 
ประพฤตมิ้ิชอบใช เป็นแนวทางการปฏ้ิบ ติงานตามข้ ้นตอน ท ่สอดคล้ องก้ บข้ อก าหนด ระเบ้ ยบ หล้ กเกณฑ์ และ 
กฎหมาย ท ่เก ้่ยวข องก้ บการจ ดการเร ่องร องเร ยน/ร้ องท้ กข้์ อย่างครบถ วนและม ประสิทธิภาพ 

3) เพ้ ้่อเป้ นหล้ กฐานแสดงข ้ นตอนและว้ิธ้ การปฏ้ิบ้ ต้ิงานท ้่สามารถถ้่ายทอดให้ ก้ บ 
ผู เข ามาปฏิบ ติงานใหม ่พ ฒนาให การท างานเป็นม้ ออาช พ รวมท ้ งแสดงหร้ อเผยแพร้่ให้ ก้ บบ้ คคลภายนอก หร้ อ 
ผู้ ให้ บร้ิการให้ สามารถเข้ าใจและใช ประโยชน้์จากกระบวนการท ้่ม้ อยู่ รวมถ้ งเสนอแนะ ปร้ บปร้ งกระบวนการ 
ในการปฏ้ิบ ติงาน 

4) เพ้ ้่อพ้ิท้ กษ้์ส้ิทธ้ิของประชาชนและผู้ ร้ องเร้ ยน/แจ้ งเบาะแส ตามหล้ กธรรมาภ้ิบาล 
(Good Governance) 

 
 

3. บทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานที่รับผุิดชอบ 
 

ม้ บทบาทหน้ าท ้่ในการด าเน้ินการเสร้ิมสร้ างความเข้ มแข้ งและเป้ นเคร้ อข้่ายส า ค้ ญ 
ในการข บเคล ่อนนโยบาย และมาตรการต้่างๆ ในการต้่อต้ านการท้ จร้ิตในองค้์กรรวมท ้ งบู้รณาการเช ่อมโยงก้ บ 
ศูนย์ปฏิบ ติการ ต่อต านการท จริตคอร ปช้ ่น 

 

1) เสนอแนะแก้่ห้ วหน้ าส้่วนราชการเก ้่ยวก้ บการป้ องก้ นและปราบปรามการท้ จร้ิตและ 
ประพฤต้ิม้ิชอบของส้่วนราชการ รวมท ้ งจ้ ดท าแผนปฏ้ิบ้ ต้ิการป้ องก้ นและปราบปรามการท้ จร้ิตและ 
ประพฤตมิ้ิชอบของส่วนราชการ ให สอดคล องก้ บย ทธศาสตร์ว้่าด วยการป้ องก้ นและปราบปรามการท้ จร้ิต และ 
นโยบายของร ฐบาลท ่เก ่ยวข อง 

2) ประสาน เร้่งร้ ด และก าก้ บให้ หน้่วยงานในส้ งก้ ดด าเน้ินการตามแผนปฏ้ิบ้ ต้ิการป้ องก้ น้้้้้ 
และปราบปรามการท จริตและประพฤติม้ิชอบของส่วนราชการ 

3) ด าเน้ินการเก ้่ยวก้ บข้ อร้ องเร้ ยนการท้ จร้ิต การปฏ้ิบ้ ต้ิหร้ อการละเว้ นการปฏ้ิบ้ ต้ิหน้ าท  ่
โดยมิชอบของเจ าหน าท ใ่นส่วนราชการ 

4) ค  มครองจร้ิยธรรมตามประมวลจริยธรรมข าราชการ พน กงานส่วนท องถิ่น 
5) ประสานงานท ่เก ่ยวข องก้ บการปอ้งก้ นและปราบปรามการท้ จร้ิตและประพฤต้ิม้ิชอบ และ 

การค้  มครองจริยธรรมก บหน่วยงานท ่เก ่ยวข อง 
6) ต้ิดตาม ประเม้ินผล และจ้ ดท ารายงานการป้ องก้ นและปราบปรามการท้ จร้ิตและ 

ประพฤตมิ้ิชอบ และการค  มครองจริยธรรม เสนอห วหน าส้่วนราชการและหนว่ยงานท ่เก ย่วข อง 
7) ปฏ้ิบ ติงาน สน บสน นการปฏ้ิบ ติงานของหน่วยงานท ่เก ่ยวข อง หร อท ไ่ด ร บมอบหมาย 

 

 
 
 

/4.การร องเร ยน... 



- ๓ -  

 
 

 

4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 

1) ตู้ ไปรษณ้ ย์ เลขท  ่ 1 หมู ่ 16 ต าบลหนองไม ไผ่อ าเภอหนองบ้ ญมาก จ้ งหว้ ด 
นครราชส มา 30410 

2) เว้ บไซต้์หน้่วยงาน https://www.nongmaiphai.go.th/ ระบบแจ้ งเร ้่องร้ องเร้ ยนการ 
ท จริตและประพฤตมิ้ิชอบของเจ าหน าท ่ร ฐ 

3) เฟซบ  คหน่วยงาน “องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม ไผ่” 
๔) กลอ่งร บเร ่องร องเร ยน/แจ งเบาะแส การท จริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม ไผ่ 

 
 

5.     หลักเกณฑุ์ในการรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการท จริตและประพฤติมุิชอบ 
 

1) ช้ ่อ ท ่อยู่ของผู ร องเร ยน/ผู้ แจ งเบาะแส 
2) ว้ น เด อน ปี ของหน งส้ อร้ องเร ยน/แจ งเบาะแส 
3) ข อเท จจริง หร อพฤตกิารณ ์ประกอบเร ่องร องเร ยน/เร ่องแจ้ งเบาะแส ปรากฏอย้่างช ดเจน 

ว้่าม้ มู้ล ข้ อเท้ จจร้ิง หร้ อช ้ ช้่องทางการแจ้ งเบาะแส เก ้่ยวก้ บการท้ จร้ิตของเจ้ าหน้ าท ้่/หน้่วยงาน ช้ ดแจ้ ง 
เพ้ ยงพอท ่จะสามารถด าเนินการส บสวน/สอบสวนได  

4) ระบ พยานเอกสาร พยานว้ ตถ  และพยานบ คคล (ถ้ าม ) 
5) ใช ถ อยค าส ภาพหร อข อความส ภาพ 

https://www.nongmaiphai.go.th/


 

- ๔ - 
 
 

6.     แผนผังกระบวนการจัดการเรือ่งร้องเรียน/แจุ้งเบาะแสด้านการท จริตและประพฤติมิชอบ 
 
 

กระบวนการจัดการเรื่องรุ้องเรียน/รุ้องทุ กข ์
 
 

 

๑.  ร องเร้ ยนผ่านตู ไปรษณ ย์ 
 
 
 
 
 

 

ศูนย์ปฏิบ ติการต้่อต านการท จรติ้
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม ไผ่ 

๒.  ร องเร ้ยนผ่านทางเว บไซต์ 
 
 
 

๓. ร องเร้ ยนผ่านเฟซบ  ค 
 
 
 

๔.ร องเรยนผ่านกล่องร บเร ่องร องเร้ ยนฯ 
 

ลงทะเบ ยนรบ/ประสานหนว่ยงานท ่ร บผิดชอบด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย ติเร ่อง ไม่ย ติเร ่อง 
 

ย ติเร้ ่องแจ งผร องเร้ ยน  ไม่ย ต้ิ แจ งเร ่องผู ร องเร ยน 

   

 
 
 
 

 

สิ้นส ดการด าเนินการรายงานผล้
ให ผู ร องเร้ ยนทราบ 



 

- ๕ - 
 

 
 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

1) เจ้ าหน้ าท ้่ผู้ ร้ บผ้ิดชอบงาน ร้ บเร ้่อง ร้ องเร้ ยน/แจ้ งเบาะแสด้ านการท้ จร้ิตและประพฤต้ิมิ 
ชอบ จากช่องทางการร องเร ยน ๔ ช่องทาง 

2) เจ้ าหน้ าท ้่ค้ ดแยกหน้ งส้ อ วิเคราะห้์เน ้ อหาของเร ้่องร้ องเร้ ยน/แจ้ งเบาะแสด้ านการท้ จร้ิต 
และประพฤตมิ้ิชอบ 

3) เจ้ าหน้ าท ้่สร้ ปความเห้ นเสนอและจ้ ดท าหน้ งส้ อ งผู้ บ้ งค้ บบ้ ญชาเหน้ อข ้ นไป ทราบและ 
พ้ิจารณา 

 
 
 
 

 
เก ่ยวข อง 

ผู บริหาร 

 
 

4) เจ าหน าท ่ส่งเร ่องให หน่วยงานท ่เก ่ยวข องด าเนินการ / ตอบข อซ กถาม ช ้แจงข อเท จจริง 
5) เจ าหน าท ่แจ งผู ร องเร ยน/ร องท กข์ เพ้ ่อทราบเบ ้องต นภายใน 15 ว้ น 
6) เจ้ าหน้ าท ้่ร้ บรายงานและต้ิดตามความก้ าวหน้ าผลการ้ด าเน้ินงานจากหน้่วยงานท  ่

 
 

7) เจ้ าหน้ าท ้่เก้ บข้ อมู้ลในระบบสารบรรณ เพ้ ้่อการประมวลผล และสร้ ปว้ิเคราะห้์เสนอ 
 
 

8) เจ าหน าท ่จ ดเก บเร ่อง 
 

 

8.     การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจุ้งเบาะแสด้านการท จริตและประพฤติมุิชอบ 
 

ด าเน้ิน การร้ บ และต้ิดตามตรวจสอบข้ อร้ อง เ ร้ ยน /แจ้ ง เบ าะแสด้ านการท้ จ ร้ิตแล ะ 
ประพฤตมิ้ิชอบท ่เข ามาย งหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยม ข อปฏิบ ติตามท ก่ าหนด ด งน ้ 

 

ช่องทาง ความถีใ่นการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนุินการรับ 
ข้อร้องเรียน เพื่อ 

ประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหต  

ร้ องเร้ ยนด้ วยต้ วเองผ้่าน 
กลอ่งร บเร ่องร องเร ยน 

ท กว น ภายใน ๑๕ ว นท าการ  

ร องเร ยนผ่านตู ไปรษณ ย์ ท กว น ภายใน ๑๕ ว นท าการ  

ร องเร ยนผ่านเว บไซต์ ท กว น ภายใน ๑๕ ว นท าการ  

ร องเร ยนทางเฟซบ  ค ท กว น ภายใน ๑๕ ว นท าการ  



 

แบบค ารุ้องเรียน/แจ้งเบาแสุ
การท จริตและประพฤตุิมิชอบ 

 
 

ท ่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม ไผ่ 
อ าเภอหนองบ้ ญมาก้ จ้ งหว้ ด น ค ร ร า ช ส ้ม า 
30410 

ว นท ่..................เด อน..............................พ.ศ.    ........................... 

เร ่อง ................................................................................................................................................................ 

เร ยน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม ไผ่ 
 
 

ข้ าพเจ้ า้้้้้ .......................................................................อาย้ ......................ปี 
อยู้่บ้ านเลขท ้่.............หมู้่ท ้่............ต าบล ................. ................อ าเภอ .................................จ้ งหว้ ด 
..................................โทรศ้ พท้์..............................อาช้ พ .................................................... เลขท ่บ ตรประชาชน 
....................................ออกโดย . ...............................................ว นออกบ้ ตร ........................... ว นหมดอาย  
...........................ม ความประสงค์ขอร้ องเร้ ยน/แจ้ งเบาะแสการต่อต านการท จร้ิต้้้้ เพ้ ่อให้ องค์การบร้ิหาร้ ส้่วน 
ต าบลหนองไม ไผ่พ้ิจารณาด าเนินการตรวจสอบหร อช่วยเหล้ อและแก้ ไขปัญหาในเร ่อง 

 

.............................................................................................................................     ................................................. 

.............................................................. ................................................................................................................ 

.............................................................................................................................     ................................................. 

.............................................................................................................................     ................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................      ..................................................... 
 

ท ้ งน ้ ข้ าพเจ้ าขอร้ บรองว้่าค าขอร้ องเร้ ยน/แจ้ งเบาะแสการต้่อต้ านการท้ จร้ิต 
ตามข้ างต้ นเป้ นจร้ิงท้ กประการ โดยข้ าพเจ้ าขอส้่งเอกสารหล้ กฐานประกอบการร้ องเร้ ยน/ร้ องท้ กข์ (ถ้ าม้ ) 
ได แก้่ 

 

๑) .........................................................................จ านวน..................................ช ด 
 

๒) .........................................................................จ านวน..................................ช ด 
 

๓) .........................................................................จ านวน..................................ช ด 
 
 

จ งเร ยนมาเพ้ ่อโปรดพิจารณาด าเน้ินการต้่อไป 
 
 
 

ลงช้ ่อ...................................................ผู ย ่นค าร อง ลงช ่อ.................................................เจ าหน าท ่ 
 

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

/ เร ยนห วหน า... 



 

- ๒ - 
 
 
 

เร ยน ห วหน าส าน กปล ดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม ไผ่ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

เร ยน ปล้ ดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม ไผ่ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ลงช้ ่อ................................................................... 
 

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

้้้้้้้้้้้้้ห วหน าส าน กปล ด อบต. 
 
 

เร ยน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม ไผ่ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ลงช้ ่อ................................................................... 
 

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

ปล ดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม ไผ่ 
 

- ความเห นข้ อส ่งการของ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม ไผ่ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ลงช้ ่อ .............................................................. ..... 
 

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

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม ไผ่ 


