
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียน 

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 
 
 

 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ที่ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ปะ มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริม คุ้มครองจริยธรรม ในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ
 เพื่อให้การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตชองขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่
ปะ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ปะ จึงก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการข้อร้องเรียน กรณี
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ดังนี ้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะ เรื่อง หลกัเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ชอง
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ” 

ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้ 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเหมา

บริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ   
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ 

ตนเองหรือผู้อื่น 
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการ อย่าง

ใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือ'ใช้อ านาจ'ในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ต าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สิน ของส่วน
ราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้ หมายความรวมถึง
การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

 “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ราชการ
ด้วยความรับผิดขอบต่อประซาซน ไม่มิคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตัง้ และไม่มี 
ธรรมาภิบาลตามทีม่ีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกีย่วข้องได้ก าหนดไว้ 

“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและ น า
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบ  ข้อ

 



กฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน ทั้งนี้ 
กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุซื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน จะ
พิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน 
ด าเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  
  ๓.๑ หลักเกณฑ์การรอ้งเรียน 

๓.๑.๑ เรื่องทีจ่ะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผูร้้องเรยีนได้รับความเดือดร้อน 
หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรือ่งดังต่อไปนี ้

(๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
(๒) กระท าความผิดต่อต าแหนง่หน้าที่ราชการ 

                                       (๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัต ิ
                                       (๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

      (5) กระท าการนอกเหนอือ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไมถู่กต้องตามกฎหมาย 
    ๓.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรือ่งจริงที่มีมลู มิใช่ลักษณะกระแสข่าวทีส่ร้าง 
ความเสียหายแกบุ่คคลที่ขาดหลกัฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  

๓.๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมลูต่อไปนี้ 
๓.๒.๑ ซื่อและที่อยู่ของผูร้้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท ์หรืออเีมล์ติดตอ่กลบั 

     ๓.๒.๒ ซื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
๓.๒.๓ การกระท าทั้งหลายทีเ่ป็นเหตุแห่งการรอ้งเรียน พรอ้มทั้งข้อเท็จจริง หรือ

พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกบัการกระท าดังกล่าว หรอืแจ้งช่องทาง เบาะแสการทจุริตของเจ้าหน้าที่ อย่าง
ชัดเจนเพือ่ด าเนินการสบืสวน สอบสวน 

๓.๒.๔ ค าขอของผูร้้องเรียน  
๓.๒.5 ลายมือซื่อของผู้รอ้งเรียน  
๓.๒.๖ ระบุวันเดือน ป ี
๓.๒.๗ ระบพุยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 

 ๓.๓ กรณีการร้องเรียนที่มลีักษณะเป็นบัตรสนเทห่์ จะรับพจิารณาเฉพาะรายที่ระบหุลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจง้ ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

   ๓.๔ เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รบัพิจารณา 
   ๓.๔.๑ ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
    ๓.๔.๒ ข้อรอ้งเรียนที่ไมร่ะบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ  
   ๓.๔.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มรีายการตามข้อ๓.๒  
   
 
 



 

 

  ๓.5 ซ่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านซ่องทาง ดังนี้ 
๓.5.๑ ส่งข้อร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ หมู่ที่ 8 ต าบลแม่ปะ  อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง   52160 
๓.5.๒ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานที่ www.maepa-thone.com   

ข้อ ๔ กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
๔.๑ ให้ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริตเป็นหน่วยงานหลกัในการรบัเรื่องร้องเรียน  
๔.๒ เมื่อได้รบัเรื่องร้องเรียนให้รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุริตรวบรวม ข้อมลู

การร้องเรียนเสนอผู้บงัคับบญัชาตามล าดับ ในกรณีเป็นลกัษณะบัตรสนเทห่์ใหพ้ิจารณาเฉพาะราย ที่มีลกัษณะ
ตามที่ก าหนดในประกาศนี้ 

๔.3 ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใด ๆ ให้เจ้าหน้าที่แนะน า ให้ผู้
ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ ไข ให้
ถูกต้องได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ หรือผู้ร้องเรียนไม่
แก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าว ต่อหัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเพื่อด าเนินการต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงข้ันตอน หรือระยะเวลาการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะสามารถกระท าได้ 

๔.4 กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนข้อเท็จจรงิหรือมอบหมายให้ผูใ้ดตรวจสอบข้อเท็จจรงิ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด าเนินการ
ตามค าสั่งนั้น 

๔.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง ที่
เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ว่ามีการกระท าทุจริต 
และประพฤติมิชอบเกิดข้ึนหรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา ให้
เสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ และยุติเรื่อง 

๔.๖ ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาส ให้
เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

๔.๗ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จริงรายงานผลการสอบสวนต่อนายกองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลแมป่ะ ภายในสามสิบวันนับตัง้แต่วันที่ได้รับแต่งตัง้ หากมเีหตผุลความจ าเป็น ทีม่ิอาจหลีกเลี่ยงได้  
คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะ โดยเสนอขอ
ขยายระยะเวลาได้ไมเ่กินสองครัง้ ครั้งละไมเ่กินสบิห้าวัน 

๔.๘ เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การ
ทุจริตแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไป
ยังผู้ร้องเรียบได้ 

 
 
 

http://www.maepa-thone.com/


๔.๙ ในกรณีที่ข้อรอ้งเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลแมป่ะ ให้ด าเนนิการดงันี ้

๔.๙.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณี ที่ข้อ
ร้องเรียนระบุถึงซื่อหน่วยงานน้ัน ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

๔.๙.๒ ส่งเรื่องร้องเรยีนไปยังผู้รอ้งเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมข้ีแจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนอง 
ต่อข้อร้องเรียน 

ประกาศ ณ วันที่  3   เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๐ 

 

             ลงชื่อ  

        (นายมงคล  บางขะกุล) 
        นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ปะ



 

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
 
 3 วัน 
                      ข้อร้องเรียน  
 
                            
              
              ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต 
                        รับเรือ่งร้องเรียน 
                          
                         
                                                            ไม่ใช่                    
                                                                               ส่งให้หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโดยตรง                           
         เรื่องภายในหน่วยงาน  
                          หรือไม่                                       
  
   ใช่     15 วัน          แจ้งผลการด าเนินการเบื้องต้น 
  2 วัน           ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 
                 เสนอนายก อบต.แมป่ะ พิจารณา 
 
                      3 วัน 
 
                   นายกอบต.แม่ปะ แต่งตัง้คณะกรรมการ 
                 สอบสวนข้อเท็จจรงิ/มอบหมายผูร้ับผิดชอบ 
 
    
            
                ด าเนินการสอบสวนข้อเทจ็จริง 
 
  25 วัน 
 
                   ผลการสอบสวน/พจิารณา 
 
 
                 
                     แจ้งผลใหผู้้ร้องเรียนทราบ  
 



 

                                          ค าขอร้องเรียน 
         เรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  

 
 

ซื่อ - สกุล ผู้ร้องเรียน...................................................................... เบอร์โทรศัพท์.............................................. 

ที่อยู่................................................................................ ....................................... ...........................................  

ซื่อ - สกุล ผู้ถูกร้องเรียน .......................................................................... .สังกัด................................................  

รายละเอียดเรื่องร้องเรยีน....................................................................................................................................   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. 

ลงซื่อ .......................................... .....ผู้ร้องเรียน 

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

วันที่ ........ เดือน .......................... พ.ศ ............ 



 

ค าแนะน าการท าหนังสือการร้องเรียนการทุจริต 

๑. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพ และมีรายละเอียดการร้องเรียน ดังบี้ 
 ๑.๑ ช่ือ - สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถูกรอ้งเรยีบ 

 ๑.๒ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง สังกัดของผู้ถูกร้องเรียน หรือข้อมลูทีส่ามารถบ่งข้ีและสบืทราบตัวผูร้้องเรียน
ได้  
 ๑.๓ บรรยายการกระท าที่เป็นเหตุแหง่การร้องเรียน โดยระบุข้อมูล ดังนี้  
  ๑) การกระท าทีเ่ป็นเหตรุ้องเรียน  
  ๒) มีขั้นตอนหรอืรายละเอียดการกระท าเหตุน้ันอย่างไร  
  ๓) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 

๒. ลงลายมือช่ือ และเขียนช่ือ - สกุล ด้วยตัวบรรจง พร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน เพื่อให้องค์การ
บรหิารส่วนต าบลแมป่ะสามารถติดต่อผู้รอ้งเรียนได ้


