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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

********************************* 

หลักการและเหตุผล 

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ  ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาบัว  มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส  ด้านการทุจริตและประพฤติ               
มิชอบ  เพ่ือท าหน้าที่หลักในการบูรณาการ  และขับเคลื่อนแผนการป้องกันการทุจริต  เพ่ือให้การด าเนินการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เป็นไปตามอ านาจหน้าที่  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ค าจ ากัดความ 

  “เรื่องร้องเรียน”  หมายความว่า  เรื่องที่ผู้รับบริการร้องเรียนเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ทั้งในเรื่องคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  ความโปร่งใส  จริยธรรม  และความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
  “เรื่องร้องเรียนการทุจริต”  หมายความว่า  เรื่องที่มีร้องเรียนว่าผู้ปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาบัวมีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติใดในต าแหน่งหน้าที่   ซึ่งไม่เป็นไปตามหลัก                     
ธรรมาภิบาล  และเป็นการแสวงหาผลประโยชนที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
  “ทุจริต”  หมายความว่า  การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฏหมายส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น 
  “ทุจริตต่อหน้าที่”  หมายความว่า  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่
อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหน้าที่  ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งเหนือหน้าที่นั้นหรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือ
หน้าที่  ทั้งนี้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
  “ผู้ร้องเรียน”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้พบเห็นการกระท าทุจริตใน
หน่วยงานราชการ 
  “ประพฤติมิชอบ”  หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ  หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด
ในต าแหน่งหรือหน้าที่  หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบั งคับ  
ค าสั่ง  อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแล  การรับ  การเก็บรักษา  หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สิน
ของหน่วยงาน  ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม  และให้หมายความ
รวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
  “การตอบสนอง”  หมายความว่า  การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การตรวจสอบและ
น าเรื่องร้องเรียนการทุจริตเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  ด าเนินคดี  หรืออ่ืนๆ  ตาม
ระเบียบข้อกฎหมาย  พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหือความคืบหน้าของการด าเนินการ 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียนการทุจริต 
1) หลักเกณฑ์การร้องเรียนการทุจริต 

1.1   เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนการทุจริตต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย  อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องต่อไปนี้ 

1.  กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
2.  กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่การงาน 
3.  ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
4.  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
5.  กระท านอกเหนืออ านาจหน้าที่  หรือขัด  หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

1.2   เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นจริงที่มีมูล  มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่
ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดเจน  ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

2) ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
2.1  ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ติดต่อกลับ 
2.2  ชื่อหน่วยงาน  หรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
2.3  การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตาม

สมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว  หรือแจ้งช่องทาง  เบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพ่ือ
ด าเนินการสืบสวน  สอบสวน 

2.4  ค าขอของผู้ร้องเรียน 
2.5  ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
2.6  ระบุวัน  เดือน ปี 
2.7  ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุ  หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 

 3)  กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์  จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดเจน  ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
 4)  เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
      4.1  ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
      4.2  ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน  หรือหลักฐานที่เพียงพอ 
      4.3  ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 2 
 5)  ช่องทางการร้องเรียน  ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง  ดังนี้  
      5.1  ร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  หมู่ที่ 1  ต าบลนาบัว  
อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  32000 
      5.2  หมายเลขโทรศัพท์  044-514026 
      5.3  เว็บไซต์  http://www.abtnabau.go.th 
      5.4  Facebook : องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์ 
 
 
 
 
 

http://www.abtnabau.go.th/


กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
1)  ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต 
2)  เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้เลขศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  

รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอประธานศูนย์ฯ  ในกรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3)  ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน  ไม่ว่าเหตุใด ๆ  ให้เจ้าหน้าที่แนะน าให้ผู้ร้องเรียน
แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีท่ีไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือ
เป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อ
ร้องเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อประธานศูนย์ฯ  เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป  และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะ
สามารถกระท าได ้

4)  กรณีท่ีประธานศูนย์ ฯ  เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้
ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตด าเนินการตามค าสั่งนั้น 

5)  ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง  มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และ
พิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใดโดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว  พร้อมทั้งน าความเห็นเสนอประธานศูนย์ฯ  ว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่
และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่  หากเป็นกรณีไม่มีมูลตามที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นประธานศูนย์ฯ 
เพ่ือยุติเรื่อง 

6)  ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ  และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูก
กล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม   

7)  ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนประธานศูนย์ฯ  ภายในสามสิบวัน
(30 วัน)  นับตั้งแต่ที่ได้รับแต่งตั้ง  และเสนอต่อผู้อ านวยการต่อไป  หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยง
ได้  คณะกรรมการฯ  อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อประธานศูนย์ฯ  โดยเสนอขอขยายระยะเวลา
ได้ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน (15 วัน) 

8) เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด  ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว  แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน (15 วัน)  เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่
สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได ้

9) ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
บัวให้ด าเนินการดังนี้ 

9.1  ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ในกรณีข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อ
หน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

9.2  ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน  (กรณีที่ไม่สามารถระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง) 
พร้อมชี้แจงเหตุผลและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

 
 
 
 



 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ ตนเอง, โทรศัพท์, เว็บไซต,์ facebook 

ผู้รับเรื่องบันทึกในแบบฟอร์ม Center  รับเรื่องด้วยตนเอง 

Center  บันทึกและหาข้อมูลเพิม่เติม 

ร้องเรียน อบต.นาบัว 
พิจารณาตามเกณฑ ์

การรับข้อร้องเรยีน 

ข้อร้องเรียนทุจรติ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ข้อร้องเรียนทุจรติ 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

เรื่องภายใน 

หน่วยงานหรือไม ่
ส่งให้หน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรง 

แจ้งผลการด าเนินการเบื้องต้น 

ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

เสนอประธานศูนย์ฯ พิจารณา 

ประธานศูนย์ ฯ  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อเท็จจริง/มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 

รายงานผลการสอบสวน และพิจารณาต่อ
ประธานศูนยฯ์  และผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับ 

แจ้งผลให้ผูร้้องเรียนทราบ 

5 วัน 

3 วัน 

3 วัน 

15 วัน 

2 วัน 

3 วัน 

25 วัน 



ค าแนะน าการท าหนังสือร้องเรียนการทุจริต 

1. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพ  และมีรายละเอียดการร้องเรียน  ดังนี้ 
1.1  ชื่อ - สกุล  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถูกร้องเรียน 
1.2  ชื่อ - สกุล  ต าแหน่ง  สงักัดของผู้ถูกร้องเรียนหรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้
ร้องเรียนได้ 
1.3  บรรยายการกระทที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  โดยระบุข้อความ  ดังนี้ 
       1.  การกระท าที่เป็นเหตุร้องเรียน 
       2.  มีข้ันตอนหรือรายละเอียดการกระท านั้นอย่างไร 
       3.  ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุ  พยานบุคคล(ถ้ามี) 

    2.  ลงลายมือชื่อ  และเขียน ชื่อ - สกุล  ด้วยตัวบรรจง  พร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้ถูกร้องเรียนให้ชัดเจน  
เพ่ือให้สถาบัน  สามารถติดต่อร้องเรียนได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



ค าขอร้องเรียน 
เร่ือง  การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที ่

********************************************** 

 ชื่อ - สกุล  ผู้ร้องเรียน.......................................................................เบอร์โทรศัพท์...............................
อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่................ต าบล.................................................อ าเภอ..........................................
จังหวัด...................................................อาชีพ.............................................................. ....................................... 

 ชื่อ - สกุล  ผู้ถูกร้องเรียน..................................................................สังกัด................................ ............
หน่วยงาน........................................................................................................ .....................................................
ต าแหน่ง/ระดับ  หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกกล่าวหาได้................................................... ...... 
............................................................................ .................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต 
....................................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................ ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 

เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี)  ได้แก่ 
1. ......................................................................................................................    จ านวน.............................ชุด 
2. ......................................................................................................................    จ านวน.......................... ...ชุด 
3. ......................................................................................................................    จ า นวน.............................ชุด 
4. ......................................................................................................................    จ านวน.............................ชุด 
5. ......................................................................................................................    จ านวน.............................ชุด 

 
 
 

                                                                       ลงชื่อ.....................................................ผู้ร้องเรียน 
                                                                             (                                       ) 
                                                                       วันที่..............เดือน...............................พ.ศ............ 
 
 
 
 


