
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 
อำเภอด่านขุนทด  จังหวดันครราชสีมา 
 

แนวทางการปฏิบัติงานเรือ่งร้องเรียนการทุจริต 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหนา้ที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

 



 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 



คำนำ 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา มีบทบาทหน้าที่หลักในการ
กำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 

 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนเมืองพัฒนาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและประชาชน และอำนวยความ
สะดวกต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต  โดยได้รวบรวมแนวทางการ
ดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เรื่อง            หน้า 

หลักการและเหตุผล           ๑ 

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำโนนเมืองพัฒนา    ๑ 

สถานที่ตั้ง            ๑ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ           ๑ 

วัตถุประสงค์            ๑ 

คำจำกัดความ           1 - ๒ 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส         ๒ 

แผนผังกระบวนนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต        ๓ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน           ๔ 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ          ๔ 

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   4 - 5  

การบันทึกข้อร้องเรียน           5 

กระบวนการพิจารณาดำเนินการ         5 – 6 

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน        6 

ภาคผนวก 
 แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

1. หลักการและเหตุผล 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนด
ทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจริต จากช่องทางการ
ร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา โดยปฏิบัติตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 83 กำหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจาก
ประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ ของส่วน
ราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  จำเป็นต้องดำเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

2.  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 
 มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

๓. สถานที่ตั้ง 
 32 หมู่ที่ 5  ตำบลโนนเมืองพัฒนา  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

5. วัตถุประสงค์  
 ๑)  เพ่ือให้การดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา มี
ขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๒)  เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่
กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 ๓)  เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
6.  คำจำกัดความ 
 “เรื่องร้องเรียน”  หมายความว่า  ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เช่น การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต หรือพบ
ความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

/“ทุจริต”.... 
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 “ทุจริต”  หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
 “ทุจริตต่อหน้าที”่  หมายความว่า  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจทำให้ผู้อ่ืน
เชื่อว่ามีตำแหน่งหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งเหนือหน้าที่นั้นหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งนี้เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น 
 “ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบด้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น เช่น มีสิทธิเสนอคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา หรือส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้อง 
 “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในตำแหน่งหรือ
หน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง
มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
 “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หนักงานสวนตำบลและพนักงานจ้าง 
 “หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส” หมายความว่า  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนเมืองพัฒนา 
 “การดำเนินการ”  หมายความว่า  การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การตรวจสอบและนำเรื่อง
รอ้งเรียนการทุจริตเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงการได้รับการแก้ไข หรือได้รับ
ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการ 

7.  ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 1)  ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา  
 ๒)  เว็ปไซต์  www.nonmeangpattana.go.th 
 3)  ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความคิดเห็น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 
 4)  ทางไปรษณีย์ (32 หมู่ที่ 5 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด   
จังหวัดนครราชสีมา 30210 ) 
 5)  ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 044-001146  
 6)  Email ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา (nonmeangpattana@hotmail.com ) 
 7)  Face book อบต.โนนเมืองพัฒนา  
 8)  สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 081-8778600 
 
 
 
 
 
 

/แผนผัง.... 

http://www.nonmeangpattana.go.th/
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8.  แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/9. ขั้นตอน... 

แผนผังขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาอำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสมีา 

เรื่องร้องเรียนการทุจรติ 

จดหมายร้องเรียน หนังสือจังหวัด/อำเภอ 

โทรศัพท ์

องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

เรื่องร้องเรียนการทุจรติ 

จากเว็บไซต์ไซต์  
www.nonmeangpattana.go.th 

 

ทะเบียนหนังสือรับ 

อบต.โนนเมืองพัฒนา 

(ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง) 

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 

และเสนอผู้บญัชาการสั่งการ 

(ระยะเวลา  ๑  วัน)   

แจกจ่ายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ไปดำเนินการตามคำสั่งของผู้บัญชาการ 

(ระยะเวลา  ๓  ช่ัวโมง) 

เรื่องร้องเรียนการทุจรติที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย 

- เสนอตามลำดับขั้น 

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

- ดำเนินการแกไ้ข 

- รายงานผลผู้บังคับบัญชาทราบ 
- แจ้งผู้ร้องเป็นหนังสือทราบ 

(กรณีไม่แล้วเสร็จในครั้งเดยีวให้แจ้งครั้งแรก 

ภายใน ๑๕ วัน) 

http://www.nonmeangpattana.go.th/
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9.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑) ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 
 ๒) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์การต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 
 ๓) แจ้งคำสั่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง เพ่ือความสะดวกในการประสานการปฏิบัติงาน 

10.  การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 
 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตที่เข้ามายังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 
จากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เพื่อประสานหาทางแก้ไข

ปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 1 วันทำการ       

ร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์ ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ       

ร้องเรียนผ่านตู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ       

ทางไปรษณีย์ ทุกครั้ง ภายใน 1 วันทำการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
0 0440 01146 

ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่าน Email 
(nonmeangpattana@hotmail.com) 
 

ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ  

ร้องเรียนทาง Face book ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ       

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วน 
ตำบลโนนเมืองพัฒนา 
081-8778600 

ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ 
 

 
11.  หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 11.1  ใช้ถ้อยคำหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
  ๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
  ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
  ๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรี่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล 
      ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
      ดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

/11.2 ข้อร้องเรียน.... 

mailto:nonmeangpattana@hotmail.com
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 11.2  ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อ
บุคคลอืน่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 11.3   เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ 
ของเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 
 11.4  เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการ
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรือ่ง หรือรับทราบข้อมูลและเก็บเป็นฐานข้อมูล 
 11.5  ให้เป็นคำร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
  ๑) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐานแวดล้อมชัดเจนและเพียงพอที่จะ
      ทำการสืบสวน สอบสวนตอ่ไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 
      จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
  ๒) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำพิพากษา 
      หรือคำสั่งที่สุดแล้ว 
  ๓) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ
      องค์กรอิสระที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คำร้องระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ 
      ดำเนินการหรือดำเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 
  ๔) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งยังสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 
  นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้  
  พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี 
 11.6  เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
  ๑) ข้อร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ 
  ๒) ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ 

12.  การบันทึกข้อร้องเรียน 
 ๑) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรายละเอียด คือชื่อ - สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลขติดต่อกลับ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องและสถานที่เกิดเหตุ 
 ๒) ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

13.  กระบวนการพิจารณาดำเนินการ 
 13.1 ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักใน
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 13.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา ในกรณี
ที่เป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กำหนด 
 

/13.3 ถ้าเห็นว่า… 
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 13.3 ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใด ๆ ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้ร้องเรียนแก้ไขภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนที่
ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้องเรียนดังกล่าวต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือดำเนินการต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงข้ันตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
เท่าท่ีจะสามารถกระทำได้ 
 13.4 กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาดำเนินการตาม
คำสั่งนั้น 
 13.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และ
พิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
พร้อมทั้งนำความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา ว่ามีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทำ
ผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลตามที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นผู้บังคังบัญชาเพ่ือยุติเรื่อง 
 13.6 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหา
พิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
 13.7 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนผู้บังคับบัญชา ภายในสามสบิวัน (๓๐ วัน) 
นับตั้งแต่ที่ได้รับแต่งตั้ง และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป หากมีเหตุความจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการ
อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชา โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน (๑๕ วัน) 
 13.8 เมือ่มีการดำเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตแจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ทราบภายในเวลาสิบห้าวัน (๑๕ วัน) เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 

14 การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 ๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจำไตรมาสรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนเมืองพัฒนาทราบทุกไตรมาส 
 ๒) รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณเพ่ือนำมาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียนใน
ภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     ตัวอย่างแบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
 

           ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
           องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 
           อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 30210 

      วันที่          เดือน                          พ.ศ.      

เรื่อง ............................................................................ 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา 

  ข้าพเจ้า                                          อายุ           ปี  อยู่บ้านเลขท่ี            หมู่ที ่          .      
ตำบล                              อำเภอ                         จังหวัด                        โทรศัพท์                        . 
อาชีพ                                                      ตำแหนง่                                                                 . 
เลขที่บัตรประชาชน                                                           ออกโดย                                            . 
วันที่ออกบัตร                             บัตรหมดอายุ                            มีความประสงค์ขอร้องเรียน/เจ้งเบาะแส
ต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาพิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาในเรื่อง                                                                                                                  . 
.                                                                                                                                        . 
.                                                                                                                                        . 
.                                                                                                                                        . 
.                                                                                                                                        . 
.                                                                                                                                        . 

  ทั้งนี ้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  ตามข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) ได้แก่ 
  ๑                                                                                จำนวน                   ชุด                               
  2                                                                                จำนวน                  ชุด                               
  3                                                                                จำนวน                  ชุด          

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
         
 
      ลงชื่อ                                       ผู้ร้องเรียน 
            (                                       ) 
                                              
 
 
 


