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ค ำน ำ 
 

 ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อ านวยการต่ อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (ศอตช.) เสนอ ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ ศปท. มีแนวทางการด าเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานของ 
ศปท.จ.นม. ขึ้น  เพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงาน
ประกอบด้วย งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ งานคุ้มครองจริยธรรม และการจัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

 

  การจัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปราม                  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมในหน่วยงาน ตามที่กฎหมายก าหนด                
อย่างเคร่งครัด โดยในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมาประสานความ
ร่วมมือหรือด าเนินการอ่ืนใดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย มอบหมายแล้วแต่กรณี 
 

   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมาขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือแนวทาง                   
การด าเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญใน
การขับเคลื่อนนโยบาย ข้อสั่งการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป   
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แนวทำงปฏิบัติและข้ันตอนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
จังหวัดนครรำชสีมำ 

--------------------------- 
  ๑. หลักกำรและเหตุผล 
   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ก าหนด 
แนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนอง                        
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่                  
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยมี
นโยบายส าคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือปฏิรูประบบราชการแผ่นดินให้
เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของประชาชน ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์                   
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ และสร้างความเข้าใจในวิธีการบริหารจัดการเรื่อง ร้องเรียนแก่ประชาชนผู้รับบริการ จึงจัดท าแนวทาง
ปฏิบัติและขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขึ้น    
  ๒. วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑ เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๒ เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ และเผยแพร่ให้
บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของภาครัฐ 
  ๒.๓ เพ่ือก าหนดขั้นตอน วิธีการ ผู้รับผิดชอบในการรับและส่งต่อเรื่องร้องเรียน 
  ๒.๔ เพ่ือใช้เป็นคู่มือมาตรฐานในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน              
การทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (ศปท.จ.นม.)  
 ๓. ขอบเขต 

   ๓.๑ คู่มือปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (ศปท.จ.นม.) 

   ๓.๒ การร้องเรียนการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ กรณี ดังนี้  
   กรณีที่ ๑ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และส่งเรื่องให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน  

การทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (ศปท.จ.นม.)  หรือศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมาโดยตรง  
   กรณีที่ ๒ ร้องเรียนผ่านส่วนราชการ (ส่วนกลาง) หรือส่วนราชการอ่ืน และส่งเรื่องให้

จังหวัดนครราชสีมาด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
   กรณีที่ ๓ ร้องเรียนผ่านส่วนราชการ/หน่วยงานต้นสังกัด (ภูมิภาค) ของผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 

 ๔. ค ำจ ำกัดควำม 
 เรื่องร้องเรียนการทุจริต หมายถึง เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายจาก                    
การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ หรือส่วนราชการ ในกรณีทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การให้หรือรับสินบนหรือประโยชน์อ่ืนใด 
เป็นต้นรวมถึงการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ที่ส่งผลกระทบต่อ                    
ความเสียหายของราชการ  
  ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ได้รับผลกระทบ 
หรือผู้พบเห็นการกระท าการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงาน โดยให้มีวั ตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน                        
การให้ ข้อเสนอแนะ การให้ข้อคิดเห็น การชมเชย และการร้องเรียนขอข้อมูล  
  หน่วยงำนรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา            
(ศปท.จ.นม.) ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐประจ าจังหวัดนครราชสีมา  
  ช่องทำงกำรร้องเรียน หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง
โทรศัพท์ โทรสาร กล่องรับความคิดเห็น และทีเ่ว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา  
  ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงำน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน  
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 ๕. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  ๕.๑ จังหวัดนครราชสีมามีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็น ค าชมเชย และมีการก าหนดวิธีการ การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพ่ือสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการจัดท าขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ 
  ๕.๒ ท าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ ข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็น ค าชมเชย ตลอดจนแจ้งเบาะแสการทุจริตและการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ  
 ๖. ช่องทำงกำรร้องเรียน  
  ๖.๑ ร้องเรียนด้วยตนเอง 

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2  
- ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1  

 ๖.๒ ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท ์044-243080 
- ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0๔4-259999 
- สายด่วน ๑๕67 

 ๖.๓ ร้องเรียนทางโทรสาร 
 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท ์044-243080 
 - ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0๔4-259999 

 6.4 ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย หรือ
หน่วยงานส่วนกลางอ่ืน  ๆสายด่วน 1111 

 6.5 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ 
  - จ่าหน้าถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

  - ส่งไปที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
ชั้น 2 ถนนมหาดไทย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 
  - ส่งไปที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๑ ถนน
มหาดไทย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 
  ๖.6 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

 -  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา E-Mail: Hr.nakhonratchasima@gmail.com 
 - ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา E-Mail: korat0017.1@hotmail.com 
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 7. ประเภทเรื่องร้องเรียน 
 

ล ำดับที่ ประเภท ตัวอย่ำง ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ข้อคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ  
ค าชมเชย  
สอบถาม  
ร้องขอข้อมูล  
แจ้งเบาะแส 

- เสนอแนะเกี่ยวกับการ 
ให้บริการประชาชน  
- ยกย่องชมเชยการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน 
- สอบถามข้อมูลกิจกรรม 
/โครงการ/การให้บริการ 

3-5 วัน -เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
ปฏิบัติราชการ ต่อต้าน
การทุจริต จังหวัด
นครราชสีมา  
– เจ้าหน้าที ่
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/
โครงการ/ งานบริการ
นั้นๆ 

2 ร้องเรียนการ 
ให้บริการของ 
หน่วยงานรัฐ 

ร้องเรียนพฤติกรรม 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงานภาครัฐ 

ไม่เกิน 15 วันท าการ -เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
ปฏิบัติราชการ ต่อต้าน
การทุจริต จังหวัด
นครราชสีมา – 
เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม/โครงการ/ 
งานบริการนั้นๆ 

3 ร้องเรียน
พฤติกรรม ของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 

ร้องเรียนการกระท าความผิด
วินัย ประพฤติมิชอบที่ส่อไป
ในทางทุจริต ความไม่โปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างการ
บริหารงานบุคคล 

- ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ภายใน 
๗ วันท าการ 
- พิจารณาด าเนินการ 
ทางวินัยหรืออาญา 
ภายใน ๓๐ วันท าการ 

-เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
ปฏิบัติราชการ ต่อต้าน
การทุจริต จังหวัด
นครราชสีมา – ส่วน
ราชการ 
ต้นสังกัดของ 
ผู้ถูกร้องเรียน 
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 8. อ ำนำจหน้ำที่และกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  
   8.๑ กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
  8.๑.๑ ให้ส่วนราชการต้นสังกัด ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน          
๗ วันท าการ แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (๑) ชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้กล่าวหา (ถ้ามี)  
 (๒) ชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวหา  
 (3) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่งการกระท าที่กล่าวหา หรือเป็นที่สงสัยว่ากระท าผิดวินัย 
 (๔) พยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง  
 8.๑.๒ ให้รายงานต่ออธิบดี /รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือรับทราบทันที และให้รายงานความคืบหน้า
ในการด าเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
 8.๑.๓ กรณีมีการร้องเรียนกล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท า
ผิดวินัย ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พระราชบัญญัติ 
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ทราบโดยเร็ว และให้พิจารณาด าเนินการทางวินัย หรือทางอาญาโดยเร็ว ซึ่งจะต้อง
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
  (๑) ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พระราชบัญญัติ ข้าราชการ               
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยรวดเร็ว และปราศจากอคติโดยด าเนินการตามหมวด ๗ ว่า
ด้วยการด าเนินการทางวินัย และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด โดยให้รีบ
ด าเนินการหรือสั่งให้ด าเนินการสืบสวน หรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิด วินัย
หรือไม่ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้  
  (๒) ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือสอบสวนแล้วพบว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่า 
สามารถสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เพ่ือทราบความคืบหน้าและเร่งรัดด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจากต าแหน่งก็ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และในกรณีที่พบว่ามี
ความเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือ
พิจารณาด าเนินคดีโดยทันที  
  (๓) กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีเหตุน่าเชื่อถือและเป็นกรณีที่ท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ราชการหรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุป 
ความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูล ความผิดให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง         
ไปด ารงต าแหน่งอ่ืนเป็นการชั่วคราว เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระท าที่อาจมีผลต่อ    
การตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีที่เป็นเรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน 
ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไป แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในอัตราก าลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในส านักนายกรัฐมนตรี 
 8.๑.๔ ในกรณีที่เป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการ หรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการ
ปรับย้ายจากต าแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปด ารงต าแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึน้ภายในเวลา ๓ ปีนับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย  
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 9. ขั้นตอนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
  ขั้นตอนที่ ๑ ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน 
  ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์เนื้อหาสาระของเรื่องร้องเรียน บันทึกน าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา พิจารณาแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน ๑ วัน 
  ขั้นตอนที่ ๓ มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้ว
รายงานผล ให้จังหวัดนครราชสีมาทราบภายใน ๑๕ วัน 
  ขั้นตอนที่ ๔ แจ้งผลเบื้องต้นให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  ขั้นตอนที่ ๕ เมื่อได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูก
ร้องเรียน แล้วจะบันทึกน าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพิจารณา และแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบหากข้อเท็จจริงมี
มูลความจริง จะแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียนด าเนินการทางวินัยต่อไป 
  ขัน้ตอนที่ 6 หากผู้ร้องยุติเรื่อง จะจ าหน่ายเรื่องออกจากสาระบบ และเก็บรวบรวมเอกสารไว้ในแฟ้ม 
   ขั้นตอนที่ ๗ เก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพ่ือการประมวลผลและจัดท ารายงานสรุป
ประจ าป ี
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  10. แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  
    ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่  
  ๑. ช่องทำงร้องเรียน 
  ๑) ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 ถนนมหาดไทย จังหวัดนครราชสีมา 30000 
  ๒) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 044-243080โทรสาร044-243080 
  ๓) ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดนครราชสีมา www2.nakhonratchasima.go.th  
  4) จดหมายส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 ถนนมหาดไทย ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 

  5)  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Mail: Hr.nakhonratchasima@gmail.com 
 

  ๒.ขั้นตอนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ 
  ๑) ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่อง
ร้องเรียน 
  ๒) เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรวบรวมข้อร้องเรียน
เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนด                         
ในประกาศนี้ 
  ๓) กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เห็นสมควรให้แต่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ 
มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการ ตามค าสั่งนั้น 
  ๔) ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง  
และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่และ
เป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
และยุติเรื่อง 
  ๕) ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่
ถูก กล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
  6) ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการฯ             
อาจขยายระยะเวลาด าเนินการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
  ๗) เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นประการใดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตแจ้งให้                  
ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
  8) ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต จังหวัดนครราชสีมา ให้ด าเนินการดังนี้ 
   8.๑) ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุถึง    
ชื่อหน่วยงานนั้น  ๆถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
   8.๒) ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
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แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ จังหวัดนครรำชสีมำ  
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แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครรำชสีมำ 
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ภำคผนวก 
 

  
 

 

 

 



ตัวอย่ำงแบบค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแส (ด้วยตัวเอง) 
 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา 
  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  
 ถนนมหาดไทย จังหวัดนครราชสีมา ๓0000 
 
 

       วันที่.................เดอืน.............................พ.ศ. ................... 
 
 

เรื่อง………………………………………………………………………………. 
 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 

 ข้าพเจ้า.....................................................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่............
ต าบล..........................................อ าเภอ.................................จังหวัด.......................โทรศัพท.์.............................. 
อาชีพ.....................................................................................ต าแหน่ง................................................................. 
เลขที่บัตรประชาชน...............................................................ออกโดย..................................................................
วันออกบัตร...............................บัตรหมดอายุ......................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อต้าน
การทุจริต เพ่ือให้.....................................พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาใน เรื่อง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ โดย
ข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) ได้แก่  

1)............................................ ....................................... .........จ านวน...............................ชุด  
2)................................................................................... .........จ านวน...............................ชุด 

 3)............................................................................................จ านวน...............................ชดุ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                            (.............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


