
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนกรณีมีข้อร้องเรียน
ว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้งานการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง เป็นไปตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  จึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ
จัดการข้อร้องเรียน กรณีมีข้อร้องเรียนว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ
จัดการข้อร้องเรียน” 

ข้อ ๒  บทนิยามในประกาศนี้ 

 “หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 “บุคลากร” หมายถึง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง สายวิชาการและ สายปฏิบัติการวิชาชีพ
และบริหารทั่วไป ทั้งอัตราประจ าและอัตราจ้าง 

“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย หรือใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และนโยบายของทางราชการ และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล 
ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ รวมทั้งเรื่องที่ได้รับการร้องทุกข์
จาก ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) หรือหน่วยงานอื่นของรัฐกระท าผิดวินัย อัน
เนื่องมาจากกระท าการในต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต ไม่ปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของทางราชการ 

“ทุจริต” หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงปฏิบัติ หรือละเว้นการ
ปฏิบัติการอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงิน
หรือทรัพย์สินของ 
ราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึง
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 



 
“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการพิจารณา ตรวจสอบข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวันท าการ ทั้งนี้ 
กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียน จะ
พิจารณาตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ตรวจสอบข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน 
ด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
๓.๑.๑ เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
(๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
(๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร 
(๕) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
๓.๑.๒ เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลที่ขาด
หลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฎชัดแจ้ง ตลอดขาดพยานบุคคลแน่นอน 
๓.๒ แนวปฏิบัติในการร้องเรียน บุคคลที่ประสงค์จะยื่นข้อร้องเรียน ให้จัดท าเป็นหนังสือ โดยข้อร้องเรียนให้ใช้
ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
๓.๒.๑ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail (ถ้ามี) ของผู้ร้องเรียน ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตน
ได้ 
๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงานหรือบุคลากรที่เก่ียวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
๓.๒.๓ การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรที่
เกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของบุคลากรอย่างชัดเจนเพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน) 
๓.๒.๔ ค าขอของผู้ร้องเรียน ตามแบบค าขอร้องเรียนแนบท้ายประกาศนี้ 
๓.๒.๕ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
๓.๒.๖ ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
๓.๒.๗ ลงวันที่ เดือน ปี ที่ยื่นข้อร้องเรียน 
๓.๓ ผู้ร้องเรียนจะร้องเรียนแทนบุคคลอ่ืนมิได้ เว้นแต่เป็นผู้รับมอบอ านาจตามกฎหมาย การด าเนินการแทน
ผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้ร้องเรียนตาม ที่กฎหมาย
ก าหนด 
๓.๔ กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อม
ปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
๓.๕ เรื่องร้องเรียนที่ไม่อาจรับพิจารณา 
๓.๕.๑ ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
๓.๕.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
๓.๕.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการครบถ้วนตามข้อ ๓.๒ 
๓.๕.๔ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๓.๕.๕ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล 
๓.๕.๖ ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ศาลได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุด
แล้ว 



๓.๕.๗ เรื่องท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดล้อม ชัดแจ้ง ตลอดจนพยาน
บุคคลที่แน่นอน 
๓.๕.๘ ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ด าเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และสรุปผลการพิจารณาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น 
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงอาจรับข้อร้องเรียนตามข้อ ๓.๕.๖ ไว้พิจารณาได้ หากเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะและการพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ
ที่เก่ียวข้อง 
๓.๖ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
๓.๖.๑ ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง เลขที่ ๑๓๓  
หมู่ ๖  ต าบลชุมพวง  อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ร้องเรียนสามารถขอรับแบบค าขอร้องเรียนได้
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  หรือดาวน์โหลดแบบ ค าขอร้องเรียนที่เว็บไซต์ www.chumphung.go.th 
๓.๖.๒ ส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ ถึง นายองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  
๓.๖.๓ รอ้งเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง ทางเว็บไซต์ 
www.chumphung.go.th  
๓.๖.๕ ตู้รับฟังความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
ข้อ ๔ กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
๔.๑ ให้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
๔.๒ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนตามข้อ ๓ หรือจากส่วนราชการอื่นและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้ส านักปลัด 
รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง เพ่ือมอบหมายหรือสั่งการให้ 
“คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน” ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง หรือหน่วยงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลชุมพวงที่เก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียน พิจารณาเรื่องร้องเรียน และตอบแจ้งรับข้อร้องเรียนไปยังผู้
ร้องเรียนทางไปรษณีย์ภายในสิบห้าวันท าการ นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน 
ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงจะพิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่
ก าหนดในประกาศนี้ 
นอกจากการด าเนินการตามข้อ ๔.๒ วรรคแรก ข้อร้องเรียนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ชุมพวง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงจะมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียน ท าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องท่ีร้องเรียนโดยตรง ไปด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอพิจารณา
แนวทางแก้ปัญหาก็ได้ 
ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอ่ืนของรัฐได้ส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงด าเนินการ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลชุมพวง จะมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง หรือส านักปลัด อบต. 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา 
๔.๓ คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน หรือหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงที่เก่ียวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียน หากเห็นสมควรจะให้มีคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ
มอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
๔.๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง มีหน้าที่รวบรวม
ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง หรือรอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงทีน่ายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงมอบหมาย ว่ามีการกระท า
ทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูล ที่ควร
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กล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงเพ่ือสั่งยุติเรื่อง 
๔.๕ ในการพิจารณาหาข้อเท็จจริงหรือไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากร
ที่ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
๔.๖ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง รายงานผลการ
สอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงทีน่ายก
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงมอบหมายภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความ
จ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงหรือรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลชุมพวงที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงมอบหมาย โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่
เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
๔.๗ เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ส านักงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง แจ้ง
ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้
ร้องเรียนได้ 
๔.๘ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
ให้ด าเนินการดังนี้ 
๔.๘.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ 
ให้ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
๔.๘.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรง พร้อม
ชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนอง ต่อข้อร้องเรียน 
ข้อ ๕ ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงจะสั่งการตามที่เห็นสมควรเพื่อ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล อย่าต้องให้ได้รับภัยหรือความไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น 
ข้อ ๖ ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงได้มอบหมายให้มีการสืบสวนในทางลับ เพ่ือหา
ข้อเท็จจริง บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงที่ได้รับมอบหมายให้สืบสวนได้กระท าละเมิดต่อ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงที่ถูกร้องเรียน หรือบุคคลภายนอก และความเสียหายดังกล่าว
เกิดข้ึนจากการกระท าในหน้าที่ แม้มิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง องค์การบริหารส่วนต าบลชุม
พวงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ข้อ ๗ การด าเนินการเก่ียวกับการร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียน และการพิจารณาข้อร้องเรียน ที่ไม่ได้
ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ถือปฏิบัติตามข้ันตอน แผนผังการการจัดการข้อร้องเรียนแนบท้ายประกาศนี้ 
 


