
 

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
........................................................... 

   เพ่ือให้การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองลี เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี จึงก าหนด หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางกรปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ดังนี้ 

  ข้อ 1  ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที”่ 

  ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้  
   “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองลี  
   “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
หรือผู้อ่ืน 
   “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าท่ีปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่
ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตามและให้หมายความรวมถึงการประมาท
เลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
   “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมี
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  
   “การตอบสนอง” หมายถึงการส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อม
กับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการ ทั้งนี ้กรณีท่ีข้องร้องเรียนได้ระบุชื่อ และท่ีอยู่ 
หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่อง
ร้องเรียน เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
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  ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
   3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
    3.1.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี ในเรื่องดังต่อไปนี้  
      (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
      (2) กรท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
      (3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
       (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
      (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
    3.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

    3.2  ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
    3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
    3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
    3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน
เพ่ือด 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 จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
   3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
    3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
    3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
    3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
   3.5  ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้  
    3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองลี  อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180 
    3.5.2 ร้องเรียนผ่านเวปไซต์ส านักงาน ที่ www.muanglee.com 
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  ข้อ 4 กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
   4.1 ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
   4.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนดใน
ประกาศนี้  
   4.3 กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ
มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ด าเนินการตามค าสั่งนั้น 
   4.4 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และ
เป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาได้เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น และยุติ
เรื่อง    
   4.5 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเทจ็จริงให้ด าเนินการอย่างลับและต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูก
กล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
   5.6 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน
เวลาที่ก าหนด หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลา
ด าเนินการได ้
   4.7 เมื่อมีการด าเนินการในเบื้อต้นเป็นประการใด ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
   4.8 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองลี ให้ด าเนินการดังนี้  
   4.8.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุ
ถึงชื่อหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
    4.8.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดเกระบวนการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน 

   ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 

   

                                                                                     
        ( นายวิชิต บัตริยะ ) 

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 


