
 

 
 

                                        
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต 

และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
................................................................... 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษม
ทรัพย์มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล 
ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี ความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ  
  เพ่ือให้การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษม
ทรัพย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ ดังนี้ 

 1.บทนิยามในประกาศนี้ 
 “เจ้าหน้าที”่  หมายความว่า พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 “ทุจริต” หมายความว่า  การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง

และผู้อ่ืน 
 “ประพฤติมิชอบ”  หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดใน

ต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าว
ด้วย 

 
 

“ข้อร้องเรียน”... 
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 “ข้อร้องเรียน”  หมายถึง  ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด  และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบ
ต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาลตามที่มี กฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

 “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรือ่ืนๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย  พร้อมกับแจ้งหผู้
ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน  ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อ
และท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งจักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 

 
 2.หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
 2.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
  2.1.1 เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อัน

เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
  (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
  (3) ละเลยหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
  (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
  (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
  2.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีมีมูล  มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่

บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
 2.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
  (1) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
  (2) ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
  (3)การกระท าท้ังหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตาม

สมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพ่ือด าเนินการ
สืบสวน สอบสวน) 

  (4)ค าขอของผู้ร้องเรียน 
  (5)ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
  (6)ระบุ วัน เดือน ปี 
  (7)ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล(ถ้ามี) 
 2.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณี

แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
 2.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
  (1)ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
  (2)ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
  (3)ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 2.2 

   2.5 ช่องทางการร้องเรียน... 
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2.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางดังนี้ 

   (1)ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 
   (2)ร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์ที่ www.kasemsub.go.th  (ร้องเรียนการทุจริต) 
   (3)ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ค องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา   
   (4)ร้องเรียนผ่านทาง e-mail :  kasemsubcity@gmail.com 
   (5) ร้องเรียนผ่านทางตู้รับฟังความคิดเห็น (ตู้แดง) 
   (6)ร้องเรียนทางโทรสารหมายเลข 044-009893  ต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวัน
และเวลาท าการ 
  3.กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
  3.1 ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เป็นหน่วยงาน
หลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
  3.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้ประธานกรรมการศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ รวบรวมข้อมูล
การร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่
ก าหนดในประกาศนี้ 
  3.3 กรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ด าเนินการตามค าสั่งนั้น 
  3.4ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ไดรับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และ
พิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด  โดยได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ ว่ามีการกระท าการทุจริตและประพฤติชอบ
เกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ และยุติเรื่อง 
  3.5ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริง ให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูก
กล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
  3.6 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ ง หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะ
กรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์โดยเสนอขอขยาย
ระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
  3.7 เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ แจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบภายในสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
  3.8 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกษมทรัพย์ ให้ด าเนินการดังนี้ 
   (1)ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อ
หน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
 

(2)ส่งเรื่องร้องเรียน... 
 

http://www.kasemsub.go.th/
mailto:kasemsubcity@gmail.com
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   (2) ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
      ประกาศ ณ วันที่  1   เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
      

                  (นางสาวน้อย  สดสระน้อย) 
                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อร้องเรียน 

 

แผนผังกระบวนการจัดการต่อข้อร้องเรียน 
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 

 
 
 
 
                                                                                                    3 วนั 
 
 
 
 
 
   3 วัน 
                                    2 วัน 
 
 
                                    
        3 วัน 
 
 
 
 
 
 
   5 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ 

เร่ืองภายใน
หน่วยงานหรือไม่ 

ส่งหน่วยงานที่รบัผิดชอบโดยตรง 

เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์พจิารณา 

แจ้งผลการด าเนินการเบื้องตน้ให้ 
ผู้ร้องเรียนทราบ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง/มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 

ผลการสอบสวน/
พิจารณา 

แจ้งผลให้ผู้
ร้องเรียนทราบ 



 
 
 
 
 

 
ค าขอร้องเรียน 

เรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย์ 
 
ชื่อ-สกุล  ผู้ร้องเรียน.......................................................เบอร์โทรศัพท์....................................... ............................. 
ที่อยู่............................................................................................................................. ............................................... 
ชื่อ-สกุล  ผู้ถูกร้องเรียน..............................................................สังกัด... ...................................................................... 
ต าแหน่ง/ระดับ หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบผู้ถูกกล่าวหาได้....................................................... ............... 
................................................................................. ..................................................................................... ................ 
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน.................................................................................................... ......................................... 
........................................................................................................................................ ............................................... 
.................................................................................................. ...................................................................... ................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
....................................................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................ ................................................................................. ............ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.................................................................................. ............................................................................................. .......... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
 
       ลงชื่อ.................................................ผู้ร้องเรียน 
       (.............................................................) 
       วันที่.........เดือน..........................พ.ศ. ............ 
 
 

ค าแนะน าการท าหนังสือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพ และมีรายละเอียดการร้องเรียน ดังนี้ 
 1.1ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน 
 1.2ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัดของผู้ถูกร้องเรียน หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกร้องเรียนได้ 
 1.3บรรยายการกระท าที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน โดยระบุข้อมูล ดังนี้ 
 1)การกระท าที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
 2)มีข้ันตอนหรือรายละเอียดการกระท าเหตุนั้นอย่างไร 
 3)ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล(ถ้ามี) 
2.ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-สกุล ด้วยตัวบรรจง พร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมทรัพย์สามารถติดต่อกับผู้ร้องเรียนได้ 


