
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
----------------------------------- 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องมีระบบ
การบริหารจัดการที ่ดีตามหลักธรรมาภิบาลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖. 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรี 
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบ ราชการเพื่อให้การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จึงได้กำหนด
หลักเกณฑ์และแนว ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ขององค์การ บริหารส่วนตำบลตาอ็อง ดังนี้ 

๑. บทนิยามในประกาศนี้ 
"เจ้าหน้าที"่ หมายความว่า พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัด 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
"ทุจริต" หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง 

หรือผู้อื่น 
"ประพฤติมิชอบ" หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดใน 

ตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบข้อบังคับ คำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อ ในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
                     "ข้อร้องเรียน" หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ 
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดและข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความรับผิดชอบ
ต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ 

"การตอบสนอง" หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำเรื่อง 
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมกับ
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน ทั้งนี้กรณีที่ ข้อร้องเรียนไม่ได้ระชื่อ
และท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการ ตอบสนองสิ้นสุดที่การนำเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนดำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
 
 



 
 

๒. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
๒.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

๒.๑.๑ เรื่องท่ีจะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ 
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
(๒) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
(๓) ละเลยหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิน 

สมควร 
(๔) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
๒.๑.๒ เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง ความ 

เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
๒.๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 

๒.๒.๑ ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
๒.๒.๒ ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
๒.๒.๓ การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือ 

พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อย่างชัดเจนเพ่ือ
ดำเนินการสืบสวน สอบสวน) 

๒.๒.๔ คำขอของผู้ร้องเรียน 
๒.๒.๕ ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
๒.๒.๖ ระบุวัน เดือน ป ี
๒.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 

๒.๓ กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ หลักฐาน 
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

๒.๔ เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
๒.๔.๑ ข้อร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ 
๒.๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
๒.๔.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๒.๒ ในวันทำการ 

๒.๕ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
๒.๕.๑ ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน 

ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐ㆍ 
๒.๕.๒ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ที่ www.taong.go.th (ร้องเรียนการทุจริต) 
๒.๕.๓ ร้องเรียนผ่านเฟชบุ๊ค https://www.facebook.con/องค์การบริหารส่วน 

ตำบลตาอ็อง-๑๐๕๒๙๐๒๔๔๗๖๘๖๓๐ 
๒.๕.๔ ร้องเรียนผ่านทาง E-mail : taong_surin@outlook.co.th 
๒.๕.๕ ร้องเรียนผ่านตู้รับฟังความคิดเห็น ( ตู้ แดง ) 
๒.๔.๖ ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๕๑๓-๐๔๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 



 
๓. กระบวนการพิจารณาดำเนินการ 

๓.๑ ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ อบต.ตาอ็อง เป็นหน่วยงานหลักในการ 
รับเรื่องร้องเรียน 

๓.๒ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้ประธานกรรมการศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกขร์วบรวม 
ข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ 
มีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศนี้ 

๓.๓ กรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เห็นสมควรให้แต่งตั้ง คณะกรรมการ 
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน- ร้องทุกข์ดำเนินการตาม 
คำสั่งนั้น 

๓.๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่ 
เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดำเนินการให้ แล้วเสร็จ 
โดยเร็ว พร้อมทั้งทำความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ว่ามีการกระทำการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
เกิดข้ึนหรือไม่ และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอ ความเห็นต่อนายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบลตาอ็อง และยุติเรื่อง 

๓.๕ ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาส ให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

๓.๖ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อนายกองค์การ บริหาร 
ส่วนตำบลตาอ็อง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจำเป็นที่มิอาจหลีกเสี่ยง ได้ คณะ 
กรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง โดยเสนอขอขยาย 
ระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

๓.๗ เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียน- ร้องทุกข์ 
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไป ยังผู้ร้องเรียนได้ 

๓.๘ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลตาอ็อง ให้ดำเนินการดังนี้ 

๓.๘.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีท่ี ข้อร้องเรียนระบุถึง 
ชื่อหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
                              ๓.๘.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียนกรณีทีผู่้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ ตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน                                             
                                จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๗  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                     
                              

          
                 ( นายสหสั    ยิง่ยงยุทธ )               

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 
 
 
อบต.ตาอ็อง  
โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๑๓-๐๔๔ 
 



 
 

แผนผังกระบวนการจัดการต่อข้อร้องเรียน 
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง 

 
 
 
  
 
  
                                                                                       ไม่ใช่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องรอ้งเรยีน 

ศูนยร์บัรอ้งราวรอ้งทุกข์ 

3 วนั 
ภายใน 15 วนั 

ใช่เสนอ นายก ภายใน 2 วนั 

5 วนั 

3 วัน 

3 วัน 



 
 
 
 

คําขอร้องเรียน 
เรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนตําบลตาอ็อง 

 
 
ชื่อ – สกล  ผู้ร้องเรียน.............................................................................. เบอรโ์ทรศัพท.์....................................... 
ที่อยู..................................................................................................................... .................................................... 
ชื่อ – สกล  ผู้ถูกร้องเรียน.........................................................................สังกัด..................................................... 
ตําแหน่ง/ระดบั หรือขอ้มลู ที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ ถูกกลา่วหาได้ .................................................. 

........................................................................................................................................................ ......................... 
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... ..............................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................. ....................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 
                                              ลงชื่อ   
                                                                (..............................................................) 
                                                              วันที่............เดือน.......................พ.ศ........... 
 
 
คําแนะนําการทําหนังสือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
๑. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้วยคำที่สุภาพ และมีรายละเอียดการร้องเรียน ดังนี้ 
๑.๑ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รอ้งเรียน 
๑.๒ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง สังกัดของผู้ถูกร้องเรียน หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกร้องเรียนได้ 
๑.๓ บรรยายการกระทําที่เป็นเหตุแห่ง การรอ้งเรียน โดยระบุข้อมูล ดังนี้ 
๑) การกระทําท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
๒) มีข้ันตอนหรือรายละเอียดการกระทําเหตุนั้นอยางไร 
๓) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถาม)ี 
๒. ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ -   สกุล ด้วยตวับรรจง พร้อมแจ้ง ที่อยู่ของผู้

 
รอ้งเรียนใหชัดเจน เพ่ือให้องคก์ารบริหาร 

ส่วนตําบลตาอ็องสามารถติดตอกับผู้รองเรียนได้ 


