
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 

กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
 

__________________________________________ 

 ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้ก าหนดให้ หน่วยงาน
มีการก าหนดมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในองค์กร ดังนั้น เทศบาล
ต าบลแก่งดินสอ จึงได้จัดท าหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง ร้องเรียน 
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ 
และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการเจริญและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่” 

 2.บทนิยามในประกาศนี้ 
   “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

   “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น 

   “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการ 
อย่างใดในต าแหน่งหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วน 
ราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการ 
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

   “เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มี 
ธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
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 "การสอบสนอง" หมายถึง การเลยให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน า
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อ 
กฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน ทั้งนี้ 
กรณีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน จะ 
พิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่ท าการน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงแจ้งนักเตือน 
ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  3. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 

      3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

  3.1.1 เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือ 
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (1) กระท าการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ราชการ 

 (๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

 (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
 (๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

 (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 3.1.2 เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล ไม่ใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ 
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

 3.๒ เรื่องท่ีร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพ และต้องระบุข้อมูลลับไปนี้ 
 ๓.๒.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลติดต่อกลับ 

 3.๒.๒ ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 

 ๓.2.๓ การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือ 
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว หรือแจ้งของทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่าง 
ชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวนสอบสวน 

 3.๒.๔ ค าของผู้ร้องเรียน 

 3.๒.๕ ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 

 ๓.2.๖ ระบุวัน เดือน ปี 
 3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 
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 3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน 
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
 3.4 เร่ืองร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
 3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
 3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน 
 3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
 3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
 3.5.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
 2.5.2  สายด่วน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
          หมายเลข 093-4095996 
 2.5.3 สายด่วนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
         หมายเลข 093-2654999 
 3.5.4 ทางไปรษณีย์ ส่งถึง 
          ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เลขที่  
          102 หมู่ 1 ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 
 3.5.5 โทรศัพท์หมายเลข 037-210616 
 3.5.6 โทรสารหมายเลข 037-210616 
 3.5.7 ตู้รับฟังความคิดเห็น บริเวณด้านหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง 
         ดินสอ 
 3.5.8 เว็บไซต์ https://www.kangdinso.go.th/ หัวข้อ “รับเรื่องร้องเรียน” 
 3.5.9 E-mail : 6250301@dla.go.th 
 3.5.10 Facebook : องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
4. กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
 4.1 ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เป็นหน่วยงานหลัก
ในการรับเร่ืองร้องเรียน 
 4.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท าการรวบรวมข้อมูลใน
การร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
 4.3 ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใดๆให้เจ้าหน้าที่แนะน าให้ผู้ร้องเรียน
แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่าข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเป็นข้อ
ร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอ านาจที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ข้อร้องเรียนภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าว ต่อหัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เพื่อด า เนินการต่อไป 
และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเท่าที่จะสามารถท าได้ 
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 ๔.๔ กรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้อง/ร้องทุกข์ด าเนินการตามค าสั่งนั้น 
 4.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง ที่
เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ว่ามีการกระท าทุจริต
และประพฤติมิชอบเกิดหรือไม่ เป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา ให้เสนอ
ความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ และยุติเรื่อง 
 4.6 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าทีผู่้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
 4.7 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งดินสอภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยง
ได ้คณะกรรมการฯ อาจเสนอขายระยะเวลาด าเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
 4.8 เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้ง
ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียน
ได ้
 4.9 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่นอกเหนืออ านาจการพิจารณานายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งดินสอ ให้ด าเนินการดังนี้ 
 ๔.9.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียน
ระบุถึงหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
  ๔.9.2 ส่งเรื่องเรียงร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีผู้ร้องเรียบไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อ 
ข้อร้องเรียน 
 
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
 
 

(นายส าราญ อ่อนอรุณ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 


