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องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส 



 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

 เพ่ือให้การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตันหยงลิมอ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม            
การทุจริตภาครัฐ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี ่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตันหยงลิมอ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
๑. หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

๑) เรื ่องที่จะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื ่องที่ผู ้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
(2) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
(3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร 
(5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

๒) เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาด
หลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

๒. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
๑) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
๒) ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
๓) การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร

เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อดำเนินการ
สืบสวน สอบสวน) 

๔) คำขอของผู้ร้องเรียน 
๕) ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
๖) ระบุวัน เดือน ปี 
๗) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 

๓. กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อม
ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

๔. เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
๑) ข้อร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ 
๒) ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
๓) ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 2 

๕. ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
๑) ร้องเรียนตนเองโดยตรงที่   “องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 194 หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงลิมอ 

อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130” 
 
 



๒) ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์  “องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 194 หมู่ที่ 1 
ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130” 

(1) หนงัสือร้องเรียน (ลงซื่อผู้ร้องเรียน) 
(2) บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงซื่อไม่ร้องเรียน) 

๓) ร้องเรียนทางหมายเลขโทรศัพท ์0 – 7367 – 0052 
๔) ร้องเรียนทาง Facebook “องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ”  
๕) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานที่ http://www.tanyonglimo.go.th/  
๖) ร้องเรียนทาง e-mail: Tanyonglimo.073670052@gmail.com  
๗) แบบฟอร์ม Online https://forms.gle/9RKLtuW9DC6Zw7Bf6 

 
 
 
 
 

๘) ร้องเรียนทาง LINE ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ รับเรื ่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน ๘ ซ่องทาง 
๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื ่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต           

และประพฤติมิขอบ 
๓. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชา            

เหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา ในกรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กำหนด           
ในประกาศนี้  ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้ร้องเรียน
แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้  
หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ หรือผู้ร้องเรียน 
ไม่ได้แก้ไขภายในระยะเวลาที ่กำหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อผู ้บังคับบัญชา                  
เพ่ือดำเนินการต่อไป 

๔. กรณีผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ให้ดำเนินการตามคำสั่งนั้น 
๕. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง           

ที ่ เก ี ่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว ่าเร ื ่องร ้องเร ียนมีมูลความจริงหรือไม่เพ ียงใด                      
โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งทำความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาว่ามีการกระทำทุจริต             
และประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีท่ีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา             
ให้เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา และยุติเรื่อง 

๖. ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหา
พิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

http://www.tanyonglimo.go.th/
mailto:Tanyonglimo.073670052@gmail.com
https://forms.gle/9RKLtuW9DC6Zw7Bf6


๗. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาภายในสามสิบวัน
นับตั้งแต่ที่ได้รับการแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจำเป็นที่มิอาจเลี่ยงได้  คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยาย
ระยะเวลาดำเนินการได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

๘. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน            
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๙. ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ร้องเรียน เพื่อทราบเบื้องต้นภายในสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่ผู ้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูล          
ที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได ้

๑๐. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่/นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล     
ตันหยงลิมอให้ดำเนินการ ดังนี้  
๑) ให้เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงดำเนินการ/ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง             

ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน 

๒) ให้เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนอง 
ต่อข้อร้องเรียน 

๑๑. เจ้าหน้าทีด่ำเนินการเก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผล  และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
๑๒. เจ้าหน้าทีด่ำเนินการจัดเก็บเรื่อง 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ 
ระยะเวลาดำเนินการ          

รับข้อร้องเรียน 
เพื่อประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 15 – 30 วันทำการ  
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน 15 – 30 วันทำการ  
ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน 15 – 30 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่าน Face Book ทุกวัน ภายใน 15 – 30 วันทำการ  
ร้องเรียนผ่าน LINE ทุกวัน ภายใน 15 – 30 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่าน Google Form ทุกวัน ภายใน 15 – 30 วันทำการ  
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ทุกวัน ภายใน 15 – 30 วันทำการ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้วยตนเอง) 

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 194 หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ 
 จังหวัดนราธิวาส 96130 

 วันที่................เดือน...........................................พ.ศ. 25......... 

เรื่อง  ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

 ข้าพเจ้า................................................................... ...............................อายุ...............ปี                
อยู่บ้านเลขท่ี.............................หมู่ที่..............ตำบล.........................................อำเภอ........... ...............................
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์................................ 
อาชีพ........................................................................ตำแหน่ง......................................... ......................................
เลขที่บัตรประชาชน.............................................................................ออกโดย......................... ...........................
วันออกบัตร...............................................บัตรหมดอายุ..... .....................................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ พิจารณาดำเนินการตรวจสอบ
หรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง................................................................... ................................................ 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................... ........................... 
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 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริตตามข้างต้นเป็นจริง
ทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต (ถ้ามี) ได้แก่ 
 (1) ............................................................................. ............................. จำนวน.................ชุด 
 (2) .......................................................................................................... จำนวน......... ........ชุด 
 (3) .......................................................................................................... จำนวน.................ชุด  
 (4) .......................................................................................................... จำนวน......... ........ชุด 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ลงชื่อ)......................................................................... 
 (...................................................................................)  
 
 ผู้ร้อง/ผู้แจ้งเบาะแส 



ช่องทางแจง้เรื่องรอ้งเรียน  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

✓ ร้องเรียนด้วยตนเอง / ส่งจดหมาย ได้ที ่

“องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ  
194   หมู่ที่ 1  ตำบลตันหยงลิมอ  
อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  96130” 

 
✓ หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร  0 7367 0052   

 
✓ Facebook:  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

 
✓ เว็บไซต์   http://www.tanyonglimo.go.th/ 

 
✓ e-mail:   Tanyonglimo.073670052@gmail.com 

 
✓ แบบฟอร์ม Online  https://forms.gle/9RKLtuW9DC6Zw7Bf6 

 
 
 
 
 
 

✓ Line  
 
 
 

http://www.tanyonglimo.go.th/
mailto:Tanyonglimo.073670052@gmail.com
https://forms.gle/9RKLtuW9DC6Zw7Bf6

