
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 
เรื่อง  มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

------------------------------------------- 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตันหยงลิมอ มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 

 เพ่ือให้การด าเนินการด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตันหยงลิมอ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม            
การทุจริตภาครัฐ จึงก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  
กรณีเกิดการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตันหยงลิมอ ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ เรื่อง หลักเกณฑ์
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ” 
 ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้ 
  “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างในองค์การ
บริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 
 “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 
 “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด 
ในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของ           
ส่วนราชการไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึง
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
 “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย           
ความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มี                
ธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
 “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน า            
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบ                    
ข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน   
ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์            
(e-mail) ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
สอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
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 ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
   3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
  3.1.1 เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
  (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
  (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
  (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร 
  (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
  3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง
ความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
  3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
   3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
   3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
   3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน
เพ่ือด าเนินการสืบสวน สอบสวน) 
   3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
   3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
   3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี 
   3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
  3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
  3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
   3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
   3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
   3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
  3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
   3.5.1 ร้องเรียนตนเองโดยตรงที่  
     องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 194 หมู่ที่ 1 ต าบลตันหยงลิมอ 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130 
   3.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานที่ http://www.tanyonglimo.go.th/  
   3.5.3 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์ 
    - หนังสือร้องเรียน (ลงซื่อผู้ร้องเรียน) 
    - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงซื่อไม่ร้องเรียน) 
   3.5.4 ร้องเรียนทางโทรศัพท ์0 – 7367 – 0052 
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   3.5.5 ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ” 
   3.5.6 ร้องเรียนทาง LINE ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
 ข้อ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  4.1 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ รับเรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 6 ซ่องทาง 
  4.๒ เจ้าหน้าที่ด าเนินการคัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่อง ร้องเรียน/               
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ 
  4.๓ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือ          
ถึงผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา ในกรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะ
ตามท่ีก าหนดในประกาศนี ้
   ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้เจ้าหน้าที่แนะน าให้ผู้ร้องเรียน
แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถู กต้องได้  
หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ หรือผู้ร้องเรียนไม่ได้
แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 
  4.4 กรณีผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรให้แต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง           
ให้ด าเนินการตามค าสั่งนั้น 
  4.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย           
มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่
เพียงใด โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาว่ามีการกระท าทุจริต
แลละประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีที่ไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา              
ให้เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา และยุติเรื่อง 
  4.6 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
  4.7 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อ
ผู้บังคับบัญชาภายในสามสิบวันนับตั้งแต่ที่ได้รับการแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจเลี่ยงได้                
คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
  4.8 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผล
การด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4.9 ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ร้องเรียน เพ่ือทราบเบื้องต้นภายในสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่          
ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
  4.10 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนที่ ไม่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ /นอกเหนืออ านาจหน้าที่                      
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอให้ด าเนินการ ดังนี้  
   4.10.1 ให้เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงด าเนินการ/ตอบ
ข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
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   4.10.2 ให้เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึง
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุด                      
กระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
  4.11 เจ้าหน้าที่ด าเนินการเก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผล และสรุป
วิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
  4.12 เจ้าหน้าทีด่ าเนินการจัดเก็บเรื่อง 
 ข้อ 5 การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ          

รับข้อร้องเรียน 
เพื่อประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 15 – 30 วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน 15 – 30 วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน 15 – 30 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่าน Face Book ทุกวัน ภายใน 15 – 30 วันท าการ  
ร้องเรียนผ่าน LINE ทุกวัน ภายใน 15 – 30 วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ทุกวัน ภายใน 15 – 30 วันท าการ  

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
 

 (นายไซเดน อาแวเต๊ะ) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ไม่ใช่ 

ใช่ 
3 วัน 

15 วัน 

3 – 5 วัน 

25 วัน 

5 วัน 

3 – 5 วัน 

3  วัน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ  
  194 หมู่ที่ 4 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 
  โทร/โทรสาร 0 7367 0052  เว็บไซต์ http://www.tanyonglimo.go.th/ 
  e-mail: Tanyonglimo.073670052@gmail.com 
  Facebook: “องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ”  
 

กระบวนการจัดการต่อข้อร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อร้องเรียน 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 

 

เรื่องภายใน
หน่วยงานหรือไม่ 

เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณา 

ผู้บังคับบัญชา  
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนข้อเท็จจริง/ 

มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 
 

ผลการสอบสวน/ 
ผลการพิจารณา 

 

แจ้งผล 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
 

แจ้งผลการด าเนินการเบื้องต้น 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

 

http://www.tanyonglimo.go.th/
mailto:Tanyonglimo.073670052@gmail.com


แบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้วยตนเอง) 

 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 
 194 หมู่ที่ 1 ต าบลตันหยงลิมอ อ าเภอระแงะ 
 จังหวัดนราธิวาส 96130 

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

เรื่อง  ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ 

 ข้าพเจ้า................................................................... ...............................อายุ...............ปี                
อยู่บ้านเลขท่ี.............................หมู่ที่..............ต าบล.........................................อ าเภอ........... ...............................
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์................................ 
อาชีพ........................................................................ต าแหน่ง......................................... ......................................
เลขที่บัตรประชาชน.............................................................................ออกโดย......................... ...........................
วันออกบัตร...............................................บัตรหมดอายุ..... .....................................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลิมอ พิจารณาด าเนินการตรวจสอบ
หรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง................................................................... ................................................ 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... .......................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................... ....................................... 
 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริตตามข้างต้นเป็นจริง
ทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต (ถ้ามี) ได้แก่ 
 (1) .......................................................................................................... จ านวน......... ........ชุด 
 (2) .......................................................................................................... จ านวน.................ชุด 
 (3) .......................................................................................................... จ านวน...... ...........ชุด 
 (4) .......................................................................................................... จ านวน......... ........ชุด 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

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


