
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต 

และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
……………………………………… 

 โดยเป็นการสมควรจัดให้มีหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติดมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ เพ่ือให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบายของรัฐบาลและ 
คสช. และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล    กะลุวอ โดยมีเจตจ านงที่จะสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
องค์กรโดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน ตรวจสอบการท างานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตไปด้วยความเรียบร้อยตาม
เจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐนโยบายของรัฐบาลและ 
คสช. และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบล
กะลุวอ จึงประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ เรื่องร้องเรียน 
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การกบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ เรื่อง หลักเกณฑ์
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ” 

 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 บทนิยามในประกาศนี ้
         “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
         “การทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
         “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการ 
อย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ 
ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
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  “เรื่องร้องเรียน” หมายถึง เรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความรับผิดชอบต่อประธาน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มี            
ธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
  “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบ 
และน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสอบข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนด าเนินคดีหรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อ
กฎหมายพร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา 15 วัน ทั้งนี้ 
กรณีท่ีเรื่องร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะ
พิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้องเท็จจริง แจ้งตักเตือน 
ด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ข้อ 4 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
         4.1 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการ้องเรียน 
       4.1.1 เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหาย อันเนื่องจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
                (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
     (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
     (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
     (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
    (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย  
   4.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
  4.2 เรื่องร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
   4.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ติดต่อกลับ 
   4.2.2 ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เห็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
   4.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เห็นเหตุแห่งการร้อยเรียน เบาะแสการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่หรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เพ่ือด าเนินการสืบสวน สอบสวน 
   4.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
   4.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
   4.2.6 ระบุวัน เดือน ปี 
   4.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) รายละเอียดตาม
แบบค าร้องและค าแนะน าแนบท้ายประกาศนี้ 
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  4.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
  4.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
    4.4.1 เรื่องร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
    4.4.2 เรื่องร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ 
    4.4.3 เรื่องร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 4.2 
          4.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
    4.5.1 ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ศูนย์ด ารงธรรม
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ต าบลกะลุวอ  อ าเภอเมือง
นราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  96000  โทรศัพท์  0-7353-0466  โทรสาร 0-7353-0465 
    4.5.2 ร้ อง เรี ยนผ่ านเว็บ ไซต์องค์การบริหารส่ วนต าบลกะลุ วอได้ท า  
www.Kaluwo.go.th  
 ข้อ 5 กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
          5.1 ให้ศูนย์ด ารงธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอเป็นหน่วยงานหลักในการ
รับเรื่องร้องเรียน 
  5.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนดใน
ประกาศนี ้
  5.3 ถ้าเห็นว่าเรื่องร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใด ๆ ให้เจ้ าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบแนะน าให้ผู้ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็น
กรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
กะลุวอ หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะวเลาที่ก าหนดให้บันทึกไว้แล้วเสนอเรื่องร้องเรียนดัง 
กล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอพิจารณา และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลา
การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะสามารถกระท าได้ 
  5.4 กรณีที่นายกองค์การบริหารส่ วนต าบลกะลุวอ เห็นสม ควรให้แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตามนั้น 
  5.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการให้
แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งท าความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ว่ามีการกระท าทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอ
ความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ และยุติเรื่อง 
  5.6 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดอากสให้
เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
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 5.7 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
คณะกรรมการฯ อาจเสนอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ โดยขอเสนอ
ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน 
 5.8 เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ศูนย์ด ารงธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลา 15 วัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถ
ติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
 5.9 ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอ ให้ด าเนินการดังนี้ 
       5.9.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อโดยตรง ในกรณี่เรื่องร้องเรียนระบุ
ถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน 
       5.9.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อ
เรื่องร้องเรียน 
  
                ประกาศ ณ  วันที่  3  ตุลาคม  พ.ศ.2562 
 
 
 
       
                                                              (นายรอมือลี  หะยีและ) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าขอร้องเรียน 

เรื่อง “การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 
 

ชื่อ - สกุล  ผู้ร้องเรียน……………………………………………………………………….เบอร์โทรศัพท์………………………………. 

ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อ - สกุล ผู้ถูกร้องเรียน………………………………………………………………………..สังกัด………………………………………. 

ต าแหน่ง/ระดับ หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกกล่าวหาได้…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
      (ลงชื่อ)……………………………………………………….ผู้ร้องเรียน 
                                                                      (……………………………………………………….) 
                                                               วันที…่……….เดือน………………………………..พ.ศ……………… 



 
ค าแนะน าการท าหนังสือการร้องเรียนการทุจริต 

 
1. เรื่องร้องเรียนให้ใช้ค าสุภาพ และมีรายละเอียดการร้องเรียน ดังนี้ 

1.1 ชื่อ - สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถูกต้องเรียน 
1.2 ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สังกัดของผู้ถูกร้องเรียน หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ร้องเรียน 
      ได ้
1.3 บรรยายการกระท าที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน โดยระบุข้อมูล ดังนี้ 
      1.3.1 การกระท าที่เป็นเหตุร้องเรียน 
      1.3.2 มีข้ันตอนหรือรายละเอียดการกระท าเหตุนั้นอย่างไร 
      1.3.4 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 

2. ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ - สกุล ด้วยตัวบรรจง พร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน เพ่ือให้ 
    ส านักงานฯ สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กระบวนการและขั้นตอนการจัดการเร่ืองร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 

 
                                                     3 วัน                                                                                                             
          

 

 

 

 

 

                                                                    ไม่ใช่ 

3 วัน                                       

 

                                                           15 วัน 

                     ใช ่
                     2 วัน                                
                                                                   
 
 
                     3 วัน 
   
 
 
5 วัน                                                              
 
 
 
                     
                     25 วัน 

ขอ้รอ้งเรยีน 

ศนูยด์  ารงธรรม 

ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกะลวุอ 

เรือ่งภายในหนว่ยงาน

หรอืไม ่

สง่ใหห้นว่ยงานที่รบัผิดชอบโดยตรง 

แจง้ผลการด าเนินการเบือ้งตน้ใหผู้้

รอ้งเรยีนทราบ 

เสนอนายก อบต.พจิารณา 

นายก อบต.แตง่ตัง้คณะกรรมการ

สอบสวนขอ้เท็จจรงิ/มอบหมาย

ผูร้บัผิดชอบ 

ด าเนินการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ 

ผลการสอบสวน/พิจารณา 

แจง้ผลใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ 


