
 

 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

เรื่อง  มาตรการ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน 
กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

.................................................... 
 

ด้วยพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ก าหนดให้ ส่วนราชการต้องอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน กรณีที่ได้รับ  
ค าร้องเรียน เสนอแนะหรือข้อคิดเห็นที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่  
ของส่วนราชการต้องพิจารณาด าเนินการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้อง
ทุกข์ร้องเรียน เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่อง บริการข้อมูล และให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือ 
ความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 
 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว จัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุ 
จริตและประพฤติมิชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดมาตรการหลักเกณฑ์ 
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวเรื่อง มาตรการ หลักเกณฑ์ และ 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช าผักแพว” 
 

ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้ 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบล 
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดใน 

ต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง  
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้ เงินหรือทรัพย์สินของส่วน 
ราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึง 
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
 

“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อ  
ประชาชน ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมาย  
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่อง 
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย  
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน ทั้งนี้ กรณีท่ีข้อ 

/ร้องเรียน… 
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ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการ 
ตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ 
ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
 

ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

3.1.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอัน 
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
(2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
(3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร 
(5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดต่อหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
3.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหาย 
แก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
 

3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ 
 

พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่าง 
 

ชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวน สอบสวน) 
3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี 
3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
 

3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน 
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
 

3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
 

3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
                        3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ณ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว เลขที่ 99 หมู่ 5 ต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  

 
 

/3.5 ช่องทางการร้องเรียน 
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3.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์หน่วยงานที่ http://www.chumpakpaew.go.th  
3.5.3 ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ โดย 
     - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
     - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
3.5.4 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 036 - 714081 
3.5.5 ร้องเรียนทางเฟสบุ๊ค “อบต.ช าผักแพว” 

ข้อ 4 แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน 
4.๑ ให้ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
4.๒ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ าศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
 

เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนด 
 

ในประกาศนี้ 
4.๓ กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือ 
 

มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนด าเนินการตามค าสั่งนั้น 
4.4 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง 

และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่า เรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือเป็นการกระท า
ผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น และยุติเรื่อง 
                 4.๕ ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ 
 

ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
4.6 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้บริหารท้องถิ่นภาย  

ในเวลาที่ก าหนด หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอาจเสนอขอ 
 

ขยายระยะเวลาด าเนินการได้ 
                 4.7 เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน แจ้งให้ 
ผู้ร้องเรียนทราบ เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
                 4.8 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช าผักแพวให้ด าเนินการดังนี้ 
              4.8.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุ 
ถึงชื่อหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
                     4.8.๒ ส่งเรือ่งร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
                 4.9 จัดท ารายงานสรุปผลและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ประจ าปีเสนอผู้บริหารทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 
  

นายสนม  โสป่าสัก 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 


