
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลไผโทน 

เรื่อง หลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน 
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี สังกัดองคการบริหารสวนตำบลไผโทน 

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

  ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ  ทางองคการบริหารสวน
ตำบลไผโทน   มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพื่อทำหนาที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการสงเสริม 
คุมครอง จริยธรรมในองคการบริหารสวนตำบลไผโทน เพื่อใหการดำเนินการดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของ  องคการบริหารสวนตำบลไผโทนเปนไปตามอำนาจหนาที่ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จึงกำหนดหลักเกณฑ มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ของเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตำบลไผโทน ดังนี้ 

 ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตำบลไผโทน เรื่อง หลักเกณฑ มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการจัดการขอรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของ 
องคการบริหารสวนตำบลไผโทน 

 ขอ ๒ บทนิยามในประกาศนี ้

 “เจาหนาที ่” หมายความวา พนักงานสวนตำบล องคการบริหารสวนตำบล ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจาง ในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลไผโทน 

 “ทุจริต” หมายความวา  การแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสำหรับตนเอง 
หรือผูอ่ืน 

 “ประพฤติมิชอบ”   หมายความวา   การที่เจาหนาที่ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติการอยางใดใน
ตำแหนงหรือหนาที ่ หรือใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาที ่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ       
คำสั่ง อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษาหรือการใชเงินหรือทรัพยสินของสวน
ราชการไมวาการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั้นเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม 

 “ขอรองเรียน” หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดยมิ
ชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดและขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ 
รับผิดชอบ ตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและไมมีธรรมาภิบาล 
ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเก่ียวของไดกำหนดไว 

/ การตอบสนอง... 
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 “การตอบสนอง” หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ การตรวจสอบและนำเรื่อง รองเรียน

เขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดำเนินคดีหรืออ่ืนๆ ตามระเบียบขอกฎหมายพรอมกับ แจง

ใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดำเนินการภายในเวลา สิบหาวัน ท้ังนี้ กรณีท่ีขอรองเรียนไมได 

ระบุชื่อและท่ีอยูหรือหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดหรือ E-mail ติดตอของผูรองเรียนจะพิจารณาการตอบสนอง

สิ้นสุด ที่การนำเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือนดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตาม

ระเบียบขอกฎหมาย 

 ขอ ๓ หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน 
  ๓.๑ หลักเกณฑการรองเรียน 
     ๓.๑.๑ เรื ่องที่จะนำมารองเรียนตองเปนเรื ่องที่ผู รองเรียนไดรับความเดือดรอน หรือ 
เสียหายอันเนื่องมาจากเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลไผโทนในเรื่องดังตอไปนี้ 
     (๑) กระทำการทุจริตตอหนาท่ีราชการ 
     (๒) กระทำความผิดตอตำแหนงหนาท่ีราชการ 
     (๓) ละเลยหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดใหตองปฏิบัติ  
     (๔) ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร 
     (๕) กระทำการนอกเหนืออำนาจหนาท่ี หรือขัดหรือแยงหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 
     ๓.๑.๒ เรื ่องที่รองเรียนตองเปนเรื ่องจริงที่มีมูล มิใชลักษณะกระแสขาว ที่สรางความ 
เสียหายแกบุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดลอมท่ีปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดเอกสารหรือพยานบุคคลแนนอน 
  ๓.๒ ขอรองเรียนใหใชถอยคำสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้ 
     ๓.๒.๑ ชื่อและท่ีอยูของผูรองเรียน 
     ๓.๒.๒ ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน 
     ๓.๒.๓ การกระทำทั ้งหลายที ่เป นเหตุแหงการรองเรียน พรอมทั ้งขอเท็จจริงหรือ 
พฤติการณตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกลาว หรือแจงชองทางและการทุจริตของเจาหนาที่อยางชัดเจน
เพ่ือ ดำเนนิการสืบสวน สอบสวน 
     ๓.๒.๔ คำขอของผูรองเรียน 
     ๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผูรองเรียน 
     ๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ป 
     ๓.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคล (ถามี) 
  ๓.๓ กรณีการรองเรียนท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุ หลักฐาน 
กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น 
  ๓.๔ เรื่องรองเรียนท่ีอาจไมรับพิจารณา 
     ๓.๔.๑ ขอรองเรียนท่ีมิไดท˚าเปนหนังสือ 
     ๓.๔.๒ ขอรองเรียนท่ีไมระบุพยานหรือหลักฐานท่ีเพียงพอ 
     ๓.๔.๓ ขอรองเรียนท่ีไมมีรายการตามขอ ๓.๒ 

 

/ ๓.๕ ชองทางการรองเรียน… 
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  ๓.๕ ชองทางการรองเรียน ผูรองเรียนสามารถสงขอความรองเรียนผานชองทาง ดังนี้ 
     ๓.๕.๑ สงขอรองเรียนหรือรองเรียนดวยตนเองโดยตรงท่ี ( ศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกข) 
องคการบริหารสวนตำบลไผโทน อำเภอรองกวาง  จังหวัดแพร 
     ๓.๕.๒ รองเรียนผานเว็บไซตสำนักงาน www.phaithone.com (ศูนยรับเรื่องรองเรียน)  
     3.5.3 รองเรียนทางตูทางความคิดเห็น - หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน)- บัตรสนเทห 
(ไมลงชื่อผูรองเรียน) 
     ๓.๕.๔ รองเรียนทางโทรศัพท หมายเลข ๐-๕๔06-8866 
     3.5.5 รองเรียนทาง Facebook “อบต.ไผโทน อ.รองกวาง จ.แพร” 

  ขอ 4 มาตรฐานงาน 
 การดำเนินการแกไขขอรองเรียนใหเสร็จ ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
 - กรณีไดรับเรื่องรองเรียน จากชองทางการรองเรียน เชน รองเรียนดวยตนเอง/ จดหมาย/ เว็บไซต/ 
โทรศัพท ใหศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกของคการบริหารสวนตำบลไผโทน ดำเนินการตรวจสอบและ พิจารณา
สงเรื่องตอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดำเนินการแกไขเรื่องรองเรียนใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทำการ 

 ขอ 5 ติดตามการแกไขขอรองเรียน 
 1. ใหหนวยงานที ่เกี ่ยวของ รายงานผลใหทราบภายใน 7 วันทำการ เพื ่อเจาหนาท่ีที ่เกี ่ยวของ
ดำเนินการตรวจสอบเบื้องตน 
 2. รายงานขอเท็จจริงพรอมใหความเห็น ยุติเรื่อง ใหดำเนินการแกไขภายในระยะเวลา 7 วัน/15 วัน 
แลวแตวิธีการข้ันตอนท่ียุงยาก 
 3. เจาหนาที่ตรวจสอบผลการดำเนินการแกไขตามกำหนดระยะเวลาพรอมใหความเห็น รายงาน
ผูบริหารทราบ และรายงานผล 
 4. แจงผลการดำเนินการยุติเรื่อง ใหผูรองเรียนทราบ 
 5. หากผูถูกรองเรียนไมใหความรวมมือ นายกองคการบริหารสวนตำบลอาจตั้ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงข้ึนเพ่ือดำเนินการตรวจสอบวาเก่ียวของกับผูให ซ่ึงคณะกรรมการมีอำนาจในการแสวงหา
ขอเท็จจริง  และพยานหลักฐานประกอบขอกฎหมาย  คณะกรรมการเสนอความคิดเห็น ใหนายกองคการ
บริหารสวนตำบลทราบ และนายกองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจสั่งการตามกฎหมายและออกเปนคำสั่งให
ดำเนินการตามกำหนดเวลา คำสั่งดังกลาวถือเปนคำสั่งทางปกครอง  ผูถูกรองสามารถอุทธรณคำสั่งภายใน 30 
วันนั้นแตวันที่ไดทราบ คำสั่งตอผูถูกออกคำสั่ง หากมีการดำเนินการแกไขแลวเสร็จ ตามกำหนดเวลาทำ
ความเห็นยุติเรื่องรายงานผลใหศูนยรับ เรื่องรองเรียนรองทุกของคการบริหารสวนตำบลไผโทนทราบ แจงผู
รองเรียนทราบตามลำดับ 
   
 
 
 
 
 

/ ขอ 6 การรายงานผล... 
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 ขอ 6 การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานใหศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข องคการ
บริหารสวนตำบลไผโทนทราบ 
    1. รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนประจำสัปดาหรายงานใหศูนยรับเรื่อง รองเรียน
รองทุกของคการบริหารสวนตำบลไผโทน ทราบทุกสัปดาห 
    2. รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลังจากสิ้นปงบประมาณ เพ่ือนนำมาวิเคราะหการ จัดการขอ
รองเรียนในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป 

  จึงขอประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 

 
(นายวสันต  รอนเร็ว) 

นายกองคการบริหารสวนตำบลไผโทน 


