
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวมีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อให้ 
การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
และตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งก าหนดให้
หน่วยงานภาครัฐวางแนวทาง มาตรการ กลไกหรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพื่อเป็น  
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน จึงก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับจัดการข้อร้องเรียน
ดังนี ้
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว เรื่อง มาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต” 
 ข้อ 2 บทนิยามในประกาศน้ี 
 “ข้อร้องเรียน” หมายความถึง เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวกระท าการทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ 
 “ทุจริต” หมายความถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ
ตนเอง หรือผู้อื่น 
 “ประพฤตมิชอบ” หมายความถึง การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด 
อย่างหนึ่งในต าแหน่งหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของ  
ส่วนราชการ ไม่ว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้น เป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความถึง 
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
 “ผู้ร้องเรียน” หมายความถึง ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มาติดต่อยังองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุม 
การร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายจากการกระท าตามที่ร้องเรียน 
 “เจ้าหน้าที่” หมายความถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีชื่อ
เรียกอย่างอื่นในสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 “ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน” หมายความถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน 
เช่น ติดต่อด้วยตนเองทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางกล่องรับความคิดเห็น ทางเว็บไซต์ ทาง facebook  
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวก าหนด 
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  “ตอบสนอง” หมายความถึง การตรวจสอบ และน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
สอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับแจ้งให้ 
ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 
ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุด 
 ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
  3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
   3.1.1 เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
    (1) การกระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
    (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
    (3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัต ิ
    (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
    (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
   3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง
ความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
  3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
   3.2.1 ช่ือและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 
   3.2.2 ช่ือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
   3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว 
   3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
   3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
   3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี ที่แจ้งเหตรุ้องเรียน 
   3.2.7 เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยานหลักฐาน พยานวัตถุ พยาน
บุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น 
  3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
  3.4 กรณีที่มีผู้ร้องเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถาม
และบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือแจ้งผู้ร้องเรียนท าเป็นหนังสือส่งมายัง  องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว 
  3.5 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนต้องจัดเก็บความลับ 
  3.6 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
   3.6.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
   3.6.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ 
   3.6.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
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 ข้อ 4 ช่องทางร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
  4.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
  4.2 ทางโทรศัพท์ 0-7576-6522 ต่อ 11 โทรสาร0-7576-6522  ต่อ 13 
  4.3 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : office@abtsaikhao.go.th 
  4.4 ทางfacebook : https://www.facebook.com/อบต.ทรายขาว-นครศรีธรรมราช 
  4.5 เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ที่ www.abtsaikhao.go.th  
  4.6 ทางไปรษณีย์ส่งถึงองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว หมู่ที่ 1 ต าบลทรายขาว 
อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170 
 ข้อ 5 กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
  5.1 ให้งานการเจ้าหน้าที่ และงานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว และด าเนินการตอบสนองข้อร้องเรียน โดยพิจารณาด าเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมาย โดย
ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในระบบราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  27 มีนาคม 2561 โดยเคร่งครัด รวมทั้งการ
ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเก่ียวกับการด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุต ิ
  5.2 ให้งานการเจ้าหน้าที่  และหรืองานกฎหมายและคดี แจ้งผลการด าเนิน 
การเบื้องต้น ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วันท าการ ส าหรับกรณีที่มีข้อมูลสามารถติดต่อกลับไปยัง  
ผู้ร้องเรียนได ้
  5.3 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของงาน 
การเจ้าหน้าที่ และงานกฎหมายและคดี ให้ด าเนินการดังนี ้
   5.3.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจโดยตรง ในกรณีที่ 
ข้อร้องเรียนระบุถึงช่ือหน่วยงานนั้น ๆ และถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
   5.3.2 ส่งเรื่องไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแนะน าให้ผู้ร้องเรียนทราบกระบวนการที่ถูกต้อง และถือเป็น  
การสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
  5.4 ให้งานการเจ้าหน้าที่ และหรืองานกฎหมายและคดี จัดท าสรุปรายงานผล 
การด าเนินการให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ก าหนดรายงานทุกไตรมาส โดยรายงานภายในวันที่ 
10 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
       

                                                                    
  (นายสุรินทร์  สงหน)ู 

                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 


