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คู่มือการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 
1.  หลักการและท่ีมา 

 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติ  เกิดขึ้นได้ในทุกองค์กร  ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทยในปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล ถูกจับตามองจากสังคมภายนอกว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่นและบริหารงานไม่มี
ความโปร่งใส  การถูกจับตามองและถูกวิพากษ์วิจารณ์ในท านองดังกล่าว ย่อมไม่เป็นผลดีต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ทั้งอาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  และการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นทั้งในแง่ของภารกิจ งบประมาณ เงิน และบุคลากรของท้องถิ่นอยู่ไม่น้อย จึงอาจกล่าวได้ว่าใน
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าลังถูกท้าท้ายความสามารถในเชิงการบริหารจัดการให้มีความ
น่าเชื่อถือและความโปร่งใส  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้มีนโยบายที่ส าคัญและเร่งด่วนใน
การป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และเป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน และหากมีกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุ อันควรสงสัย
ว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และมีหลักฐานควร
เชื่อได้ว่ามีการกระท าดังกล่าวให้ด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด
โดยเร็ว 
 ดังนั้น การมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความโปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามาร้องเรียน
กรณีเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  มีพฤติกรรมการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รวมถึง 
แจ้งเบาะแส  และมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อได้รับการร้องเรียนจากประชาชน  จึงได้จัดท าคู่มือการ    
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ขึ้น    
   
2.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 

 2.1 เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน  ได้มีการ
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อก าหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน
และด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือให้การรับเรื่องร้องเรียน  และการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2.3 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานรวมถึงการเผยแพรใ่ห้กับบุคคลภายนอกหรือ
ผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่  เพ่ือขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 
 2.4 เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถก ากับ  ติดตาม  การด าเนินการตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและ 
วิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน  และให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงได้ทุกข้ันตอน 
 
3.  สถานที่ตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา    
 
 

4.… 
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4.  ค าจ ากัดความ 
 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา   
 “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น 
 “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  
อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ  การเก็บรักษา  หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วน
ราชการ  ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม  และให้หมายความรวมถึง
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
 “ข้อร้องเรียน” หมายถึง  ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด  และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ในสังกัดท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบ
ต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มี
กฎหมาย  ระเบียบ  แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
 “การตอบสนอง”  หมายถึง  การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
ข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  ด าเนินคดี  หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผล
หรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน  ทั้งนี้  กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียน  จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  ด าเนินคดี  หรืออ่ืน ๆ  ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
 
5. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  
 5.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
  5.1.1   เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   (1)  กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
   (2)  กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
   (3)  ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
   (4)  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
   (5)  กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
  5.1.2   เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล  มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหาย
แก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง  ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
 5.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
  5.2.1  ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
  5.2.2  ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
  5.2.3   การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพ่ือ
ด าเนินการสืบสวน  สอบสวน) 
 

5.2.4... 
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  5.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
  5.2.5  ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
  5.2.6  ระบุวัน  เดือน  ปี 
  5.2.7  ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุ  พยานบุคคล (ถ้ามี) 
 5.3  กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์  จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง  ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
 5.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
  5.4.1  ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
  5.4.2  ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
  5.4.3  ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 5.2 
 5.5 ช่องทางการร้องเรียน  ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
 5.5.1  ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
เลขที่ 1  ถนนวงเวียน 2  ต าบลสะเตง  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  95000 
 5.5.2  ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา   www.yalapao.go.th 
(รับเรื่องราวร้องเรียน  ร้องทุกข์) 
 5.5.3  ตู้รับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  ชั้น 1  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 
6.  กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 

 6.1 แต่งตั้งคณะท างานรับแจ้งหรือตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 6.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้คณะท างานรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บริหารฯ  ตามล าดับ  
ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในประกาศนี้ 
  6.3 กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง  ให้ด าเนินการตามค าสั่งนั้น 
  6.4 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง  มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง  
และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด  โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว  พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ว่ามีการกระท าทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบเกิดขึ้นหรือไม่  และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่  หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็น
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และยุติเรื่อง 
  6.5 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ  และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูก
กล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
  6.6 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้         
คณะกรรมการฯ  อาจเสนอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  โดยเสนอ   
ขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
 
 

7.... 
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7.  การพิจารณาในการก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 การพิจารณาในการก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น  ผู้ให้ข้อมูล    
ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง อาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษ  ในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับ
ทางราชการ  การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง  หากไม่ปกปิดชื่อ ที่อยู่ ผู้ร้องจะต้องแจ้ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องด้วย 
 7.1 กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกร้อง จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่าน
กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้ 

 7.2 เรื่องท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงของชาติ 
 7.3 กรณีผู้ร้องเรียนระบุในค าร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ ร้องเรียน หน่วยงาน

ต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้น ๆ 
 7.4 ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส  

ให้ถ้อยค าหรือข้อมูลใด ๆ ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือ
ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  จะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม ดังนี้ 
                   7.4.1 ในกรณีที่ผู้บริหารถูกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ผู้ใดกล่าวหา ร้องเรียน  ผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่อาจด าเนินการเกี่ยวกับการออกค าสั่งแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อน
เงินเดือน  แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  หรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  หรือการด าเนินการ
ใดที่เป็นผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิ  หน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยะลานั้น  จะกระท ามิได้   
                7.4.2 ให้ความคุ้มครองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาผู้ให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  ดังนี้ 
    1) ถือว่าการให้ข้อมูลหรือการเป็นพยาน  หรือการส่งเอกสารหลักฐานเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่  
    2) ผู้บังคับบัญชาจะต้องไม่กลั่นแกล้งในทางใดๆ  ต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูล  
หรือให้ถ้อยค าในฐานะพยาน 
    3) ผู้บังคับบัญชาจะต้องให้ความคุ้มครองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลหรือให้
ถ้อยค าในฐานะพยาน  โดยมิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือข่มขู่จากผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และขอความ
ร่วมมือประสานกับส านักงานอัยการจังหวัดยะลา  เพ่ือเป็นทนายแก้ต่างในกรณีที่ผู้ให้ข้อมูลถูกฟ้องร้องใน    
คดีแพ่งหรืออาญา 
    4) ผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีผู่้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าในฐานะพยานที่เป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อทางราชการได ้
    5) คณะกรรมการสอบสวน  หรือผู้บังคับบัญชาสามารถใช้ดุลพินิจเพ่ือกันบุคคล         
ผู้มีส่วนร่วมกระท าผิดไว้เป็นพยาน  หรือลดหย่อนผ่อนโทษได้ตามเหตุและผลของเรื่อง 
 
** ทัง้นี้ ผู้ถูกร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองด้วยเช่นเดียวกับผู้ร้อง 
 
 
 

8…. 
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8. ระยะเวลาการด าเนินการ  

 8.1  ผู้รับเรื่องร้องเรียน ต้องส่งเรื่องให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน 

 8.2 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ต้องส่งเรื่องให้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใน 7 วันท าการนับแต่
วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับเรื่องร้องเรียน หรือจากผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน (แล้วแต่กรณี) 

 8.3 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  ส านักปลัดฯ)  ลงทะเบียนรับเรื่อง
ร้องเรียน และออกหนังสือแจ้งการรับเรื่องร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน  

 8.4 ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน (เกี่ยวกับการทุจริต /การกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย /ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย /การกระท าที่ฝ่าฝืนจริยธรรม) ต้องพิจารณาและรายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนซึ่งยุติแล้ว และผลสั่ง
ลงโทษของผู้มีอ านาจให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
จากผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน  

 8.5 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (เรื่องที่ซับซ้อน/ผู้ถูกร้องเรียนได้แก่ ผู้อ านวยการกอง  
ผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง)  ต้องพิจารณาและรายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียน ภายใน 60 วันท าการ นับแต่วันที่
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รับทราบค าสั่งอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

8.6 กรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ตามข้อ 8.4   
ให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  เพ่ือพิจารณาอนุมัติขยาย
ระยะเวลาการตรวจสอบได้ครั้งละไม่เกิน 7 วันท าการ 

 
9. การติดตามประเมินผลของกระบวนการ 

 9.1  มีการลงทะเบียนรับ – ส่ง เรื่องร้องเรียน 
 9.2  การสรุปผลการด าเนินงาน 
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ผังข้ันตอน/กระบวนการ  และระยะเวลาในการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 
             1.  ผู้ร้องเรียน  ร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือประพฤตมิิชอบ 
       ของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  จ านวน  3  ช่องทาง 
 
 
  1.1  ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา         1.2  ส่งจดหมายมาที ่                            1.3   ตู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ช้ัน  1 
           www.yalapao.go.th                                                       องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา                องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
         (รับเรื่องราวร้องเรียน  ร้องทุกข์)                                เลขท่ี  1  ถนนวงเวียน 2 
              ต าบลสะเตง   อ.เมือง   
             จังหวัดยะลา 
 
 
              2.  ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น  (3 วันท าการ) 
 
 
    
 กรณีมมีูลหรือเข้าข่ายการทุจรติ               กรณีไม่มีมลูเข้าข่ายการทุจริต  
 
 
       3.  เสนอนายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดยะลา (1 วันท าการ) 

 
 
       4.  แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริง  (2 วันท าการ) 
 
 
            5.  ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  (7  วันท าการ) 
 

  
 5.1  กรณีมมีูลหรือเข้าข่ายการทจุริตและ         5.2  กรณีไม่มีมลูเข้าข่ายการทุจริตและ 
        ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีฯ               ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีฯ 

 
 
   6.  เสนอนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา และด าเนินการตามกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
       หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  (1  วันท าการ) 
 
 
 
            7.  แจ้งผลการตรวจสอบหรือความคืบหนา้ของการด าเนนิการให้ผู้ร้องทราบ 
                            (1 วันท าการ 
 

http://www.yalapao.go.th/
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แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าทีใ่นสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

 
                                                       วันที่......................เดือน.............................พ.ศ......................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน.................................................................... ................อายุ......................ป ี
ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้ง...................................................................................อาชีพ...................................  
อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมูท่ี.่............หมู่บ้าน.....................................ถนน.................................................. 
ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด...................................... 
รหัสไปรษณยี์...........................โทรศัพท.์.............................................E-Mail…………………………….…………….  
ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-สกุล / องค์กร)...................................................................................................... .............  
ข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน (เรื่อง).......................................................................................................... .............  
รายละเอียด (พร้อมระบุพยานหลักฐาน)................................................................ ..........................................  
............................................................................................................................. ............................................  
...................................................................................................................................................................... ...  
............................................................................................................................. ............................................  
............................................................................................................................. ............................................  
ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ (ชื่อ-สกุล)....................................................................................... .................  
หน่วยงาน..............................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................................  
สถานที่ติดต่อกลับ............................................................................................................................. ..............  
.............................................................................................. ........................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
....................................................................................................................................... ..................................    
***   1 ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท์ E-Mail สถานที่ติดต่อกลับจะถูกจัดเก็บเป็นความลับ   
เว้นแต่ที่จ าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดของกฎหมาย  
        2 ผู้ร้องเรียน  ผู้ถูกร้องเรียน และผู้เกี่ยวข้องจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม  เช่น ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท างาน  กลั่นแกล้งหรือข่มขู่ หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการ
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น  
     3 การน าความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งท าให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหายอาจเป็นความผิดฐาน
แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
         4 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  เป็นเรื่อง
ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ  
 
 
 


