
 
ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสำราญใต 

เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน 

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสำราญใต 

************************************ 

องค การบร ิหารส วนตำบลสำราญใต  เป นองค กรปกครองส วนท องถ ิ ่น ม ีอ ํานาจหนา ท่ี               

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖)      

พ.ศ.๒๕๕๒ ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติราชการของ  

องคการบริหารสวนสำราญใตมีระบบการบริหารจัดการที ่ด ีตามหลักธรรมาภิบาลตามเจตนารมณ            

ของรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตรชาติวา   

ดวยการปองกันและปราบปราม การทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ขอที่ ๑๐ 

การสงเสริมการบริหารราชการ แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ ์ศรี ความเปน           

ขาราชการและความซื ่อสัตยสุจริต ควบคู กับการ บริหารจัดการภาครัฐที ่มีประสิทธิภาพ เพื ่อปองกัน        

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของ รัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการ   

พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในระบบ ราชการ  

เพื่อใหการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล

สำราญใต  เปนไปดวยความเรียบรอย องคการบริหารสวนตำบลสำราญใต จึงไดกําหนดหลักเกณฑและ     

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่  

ขององคการบริหารสวนตําบลสำราญใต ดังนี้ 

 ๑. บทนิยามในประกาศนี้ “เจาหนาที่” หมายความวา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ

พนักงานจาง ในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลสำราญใต “ทุจริต” หมายความวา การแสวงหาประโยชนท่ี  

มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับ ตนเองหรือผูอื่น “ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การที่เจาหนาที่

ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติการ อยางใดในตําแหนงหรือหนาที่ หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่อันเปนการ 

ฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมุงหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือ

การใชเงินหรือทรัพยสินของสวนราชการ ไมวา การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั้นเปนการทุจริตดวยหรือไม

ก็ตาม และใหหมายความรวมถึงการประมาทเลินเลอ ในหนาที่ดังกลาวดวย “ขอรองเรียน” หมายถึง ขอรอง

เรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัต ิหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด 

                                                                                              -/และขอกลาวหา... 

 



๒ 

และขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการ ดวยความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม 
จริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและไมมีธรรมาภิ บาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการที่เก่ียวของไดกําหนดไว 

“การตอบสนอง” หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ การตรวจสอบและนํา เรื่องรอง
เรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ขอกฎหมาย    
พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการภายในเวลาสิบหาวัน ทั้งนี้ กรณีที่    
ขอรองเรียนไมไดระบุชื ่อและที ่อยู หรือหมายเลขโทรศัพทที ่ติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผู รองเรียน            
จะพิจารณาการ ตอบสนองสิ้นสุดที่การนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน 
ดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย 

๒. หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน  

๒.๑ หลักเกณฑการรองเรียน 
 ๒.๑.๑ เร ื ่องที ่จะนํามารองเร ียนตองเปนเร ื ่องที ่ผู ร องไดร ับความเดือดรอนหรือ เส ียหาย               

อันเนื่องมาจากเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสำราญใต  ในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑) กระทําการทุจริตตอหนาที่ราชการ  
(๒) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 

  (๓) ละเลยหนาที่ตามกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัต ิ
 (๔) ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร  
(๕) กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 

  ๒.๑.๒ เร ื ่องที ่ร องเรียนต องเป นเร ื ่องจร ิงที ่ม ีม ูล มิใช ล ักษณะกระแสขาวที ่สร าง            
ความเสียหายแกบุคคลที่ขาดหลักฐานแวดลอมที่ปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน  

๒.๒ ขอรองเรียนใหใชถอยคําสุภาพละตองระบุขอมูลตอไปนี้ 
 ๒.๒.๑ ชื่อและที่อยูของผูรองเรียน 
๒.๒.๒ ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่เก่ียวของที่เปนเหตุแหงการรองเรียน  
๒.๒.๓ การกระทําทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมทั้งขอเท็จจริง หรือพฤติการณ

ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว (หรือแจงชองทางเบาะแสการทุจริตของเจาหนาท่ี อยางชัดเจน    
เพ่ือดําเนินการสืบสวน สอบสวน)  

๒.๒.๔ คําขอของผูรองเรียน ๒.๒.๕ ลายมือชื่อของผูรองเรียน  
๒.๒.๖ ระบุวัน เดือน ป  
๒.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถามี) 

๒.๓ กรณีการรองเรียนที่มีล ักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ หลักฐาน     
กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น  

๒.๔ เรื่องรองเรียนที่อาจไมรับพิจารณา  
๒.๔.๑ ขอรองเรียนที่มิไดทําเปนหนังสือ  
๒.๔.๒ ขอรองเรียนที่ไมระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ  
๒.๔.๓ ขอรองเรียนที่ไมมีรายการตามขอ ๒.๒  

๒.๕ ชองทางการรองเรียน ผูรองเรียนสามารถสงขอรองเรียนผานชองทาง ดังนี ้ 
๒.๕.๑ สงขอรองเรียนหรือรองเรียนดวยตนเองโดยตรงที่ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล

สำราญใต  อําเภอสามชัย   จังหวัดกาฬสินธุ ๔๖๑๘๐  
  -/๒.๕.๒... 



๓ 
 
๒.๕.๒ รองเรียนผานเว็บไซตที่ www.samrantai.go.th  (รองเรียนการ ทุจริต) 
๒.๕.๓ รองเรียนผานเฟชบุค องคการบริหารสวนตําบลสำราญใต อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ    
๒.๕.๔ รองเรียนผานทาง E-mail : admin@samrantai.go.th 
๒.๕.๖ รองเรียนผานตูรับฟงความคิดเห็น (ตูแดง)  
๒.๔.๗ รองเรียนทางโทรสารหมายเลข ๐๔๓-๐๑๙๖๓๑ ตั ้งแตเวลา 08.30-16.30 น.   

ในวันทําการ  
๓. กระบวนการพิจารณาดําเนินการ  
๓.๑ ใหศูนยรับเรื่องราวรองเรียน-รองทุกข อบต.สำราญใต เปนหนวยงานหลักในการรับเรื ่อง          

รองเรียน  
๓.๒ เมื ่อไดรับเรื่องรองเรียนใหประธานกรรมการศูนยรับเรื ่องราวรองเรียน-รองทุกข รวบรวม         

ขอมูลการรองเรียนเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในกรณีเปนลักษณะบัตรสนเทหใหพิจารณาเฉพาะรายที่ มี
ลักษณะตามที่กําหนดในประกาศนี้  

๓.๓ กรณีที่นายกองคการบริหารสวนตำบลสำราญใต เห็นสมควรใหแตงตั้ง คณะกรรมการสอบสวน 
ขอเท็จจริงหรือมอบหมายใหผูใดตรวจสอบขอเท็จจริง ใหศูนยรับเรื่องราวรองเรียนรองทุกขดําเนินการตาม
คําสั่งนั้น  

๓.๔ ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงที่ไดรับแตงแตง มีหนาที่รวบรวมขอเท็จจริงที่ เกี่ยวของ 
และพิจารณาไตสวนหาขอเท็จจริงว าเรื ่องรองเรียนมีมูลความจริงหรือไมเพียงใด โดยใหดําเนินการ            
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว พรอมทั้งทําความเห็นเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลสำราญใต  วามีการกระทํา       
การทุจริต และประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม และเปนการกระทําผิดวินัยหรือไม หากเปนกรณีไมมีมูลท่ี     
ควรกลาวหาใหเสนอ ความเห็นตอนายกองคการบริหารสวนตําบลสำราญใต และยุติเรื่อง  

๓.๕ ในการพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงใหดําเนินการอยางลับ และตองเปดโอกาส ใหเจาหนาที่       
ผูถูกกลาวหาพิสูจนขอเท็จจริงอยางเปนธรรม  

๓.๖ ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนตอนายกองคการ บริหารสวน
ตําบลสำราญใตภายในสามสิบวันนับแตวันที ่ไดรับแตงตั ้ง หากมีเหตุผลความจําเปนที ่มิอาจหลีกเลี่ยง          
ได คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดําเนินการตอนายกองคการบริหารสวนตําบลสำราญใต      
โดยเสนอขอขยายระยะเวลาไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  

๓.๗ เมื่อมีการดําเนินการในเบื้องตนเปนประการใด ใหศูนยรับเรื่องราว รองเรียนรองทุกข แจงใหผู   
รองเรียนทราบภายในเวลาสิบหาวัน เวนแตกรณีท่ีผูรองเรียนไมใหขอมูลท่ีสามารถติดตอกลับไป ยังผูรองเรียน
ได  

๓.๘ ในกรณีที่ขอรองเรียนเปนเรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจการพิจารณาขององคการบริหารสวนตําบล
สำราญใต ใหดําเนินการดังนี้  

๓.๘.๑ สงตอเรื่องรองเรียนไปยังหนวยงานที่เก่ียวของโดยตรง ในกรณีที ่ขอรองเรียนระบุถึง
ชื่อหนวยงานนั้นๆ ถือเปนการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองตอขอรองเรียน 

 
 
 
 
 
-/๓.๘.๒... 
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๓.๘.๒ สงเรื่องรองเรียนไปยังผูรองเรียน กรณีที่ผูรองเรียนไมไดระบุถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยตรง พรอมชี้แจงเหตุผลและแจงใหผูรองเรียนทราบถือเปนการสิ้นสุดกระบวนการ ตอบสนองตอขอรอง
เรียน  

 
 
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

    
ประกาศ ณ วันที่ ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ. 25๖๕  
 
                            

    (นายพรหมมา  แกนพุฒ) 
                           นายกองคการบริหารสวนตําบลสำราญใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนผังกระบวนการจัดการตอขอรองเรียน  

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลสำราญใต 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรองเรียน 

ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน-รองทุกข 

เรื่องภายในหนวยงานหรือไม 

เสนอนายกองคการบริหารสวนตำบลสำราญใต พิจารณา 

นายกองคการบริหารสวนตําบลสำราญใต 

 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง/  

มอบหมายผูรับผดิชอบ 

ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง 

ผลการสอบสวน/ 

พิจารณา 

แจงผล 

ใหผูรองเรียนทราบ 

สงหนวยงานผูรับผิดชอบ

แจงผลการดำเนินการเบื้องตน 

ใหผูรองเรียนทราบ 

๓ วัน 

ไมใช 

ภายใน ๑๕ วัน 
ใชเสนอนายกฯภายใน ๒ วัน 

๓ 
วัน

 
๕ 

วัน
 



 

คําขอรองเรียน 

เรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ ขององคการบริหารสวนตําบลสำราญใต  

ชื่อ – สกุล ผูรองเรียน..............................................................................เบอรโทรศพัท.................................................. 

ที่อยู..................................................................................................................................................................................  

ชื่อ – สกุล ผูถูกรองเรียน..........................................................................สังกัด...............................................................  

ตําแหนง/ระดับ หรือขอมูลที่สามารถบงชี้และสืบทราบตัวผูถูกกลาวหาได...................................................................... 

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

รายละเอียดเรื่องรองเรียน............................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

                        ลงชื่อ...........................................ผูรองเรียน                                                                      

                                 (.....................................) 

                         วันท่ี............เดือน.......................พ.ศ. .......... 

 

 

 คําแนะนําการทําหนังสือรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 

๑. ขอรองเรียนใหใชถอยคําสุภาพ และมีรายละเอียดการรองเรียน ดังนี้  

๑.๑ ชื่อ-สกุล ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูรองเรียน  

๑.๒ ชื่อ-สกุล ตําแหนง สังกัดของผูถูกรองเรียน หรือขอมูลท่ีสามารถบงชี้และสืบทราบตัวผูถูกรองเรียนได  

๑.๓ บรรยายการกระทําที่เปนเหตุแหงการรองเรียน โดยระบุขอมูล ดังนี ้ 

๑) การกระทําที่เปนเหตุแหงการรองเรียน 

 ๒) มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระทําเหตุนั้นอยางไร  

๓) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถามี)  

๒. ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ-สกุล ดวยตัวบรรจง พรอมแจงที่อยูของผูรองเรียนใหชัดเจน เพื่อใหองคการบริหาร     

สวนตําบลสำราญใตสามารถติดตอกับผูรองเรียนได 


