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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัดมีมำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต เพื่อให้ 
กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัดเป็นไปตำม
อ ำนำจหน้ำที่ และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ยุทธศำสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ
และตำมแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งก ำหนดให้
หน่วยงำนภำครัฐวำงแนวทำง มำตรกำร กลไกหรือระบบในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตเพื่อเป็น  
แนวปฏิบัติของหน่วยงำน จึงก ำหนดหลักเกณฑ์ มำตรกำร และแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับจัดกำรข้อร้องเรียน
ดังนี ้
 ข้อ 1 ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด เรื่อง มำตรกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต” 
 ข้อ 2 บทนิยำมในประกำศนี้ 
 “ข้อร้องเรียน” หมำยควำมถึง เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องที่มีกำรกล่ำวหำว่ำเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัดกระท ำกำรทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรประพฤติมิ
ชอบของเจ้ำหน้ำที่ 
 “ทุจริต” หมำยควำมถึง กำรแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับ
ตนเอง หรือผู้อื่น 
 “ประพฤตมิชอบ” หมำยควำมถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติ หรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใด 
อย่ำงหนึ่งในต ำแหน่งหน้ำที่ หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ อันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค ำสั่ง อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมำยจะควบคุมดูแลกำรรับ กำรเก็บรักษำ หรือกำรใช้เงินหรือทรัพย์สินของ  
ส่วนรำชกำร ไม่ว่ำปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัตินั้น เป็นกำรทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตำม  และให้หมำยควำมถึง 
กำรประมำทเลินเล่อในหน้ำที่ดังกล่ำวด้วย 
 “ผู้ร้องเรียน” หมำยควำมถึง ประชำชนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ที่มำติดต่อยังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุม 
กำรร้องเรียน/กำรใหข้้อเสนอแนะ/กำรใหข้้อคิดเห็น/กำรชมเชย/กำรร้องขอข้อมูล หรือผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อน
หรือเสียหำยจำกกำรกระท ำตำมที่ร้องเรียน 
 “เจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมถึง พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีช่ือ
เรียกอย่ำงอื่นในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด 
 “ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน” หมำยควำมถึง ช่องทำงต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรรับเรื่องร้องเรียน 
เช่น ติดต่อด้วยตนเองทำงโทรศัพท์ ทำงโทรสำร ทำงกล่องรับควำมคิดเห็น ทำงเว็บไซต์ ทำง facebook  
ทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทำงอื่น ๆ ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัดก ำหนด 
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  “ตอบสนอง” หมำยควำมถึง กำรตรวจสอบ และน ำเรื่องร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำร
สอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด ำเนินคดี หรืออื่น ๆ ตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับแจ้งให้ 
ผู้ร้องเรียนทรำบผลหรือควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำรภำยใน 15 วันท ำกำร นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 
ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุช่ือและที่อยู่หรือหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจำรณำกำรตอบสนองสิ้นสุด 
 ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรำยละเอียดในกำรร้องเรียน 
  3.1 หลักเกณฑ์กำรร้องเรียน 
   3.1.1 เรื่องที่จะน ำมำร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับควำมเดือดร้อนหรือ
เสียหำย อันเนื่องมำจำกเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
    (1) กำรกระท ำกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร 
    (2) กระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
    (3) ละเลยหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
    (4) ปฏิบัติหน้ำที่ล่ำช้ำเกินสมควร 
    (5) กระท ำกำรนอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่  หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตำม
กฎหมำย 
   3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่ำวที่สร้ำง
ควำมเสียหำยแก่บุคคลที่ขำดหลักฐำนแวดล้อมที่ปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนขำดพยำนบุคคลแน่นอน 
  3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค ำสุภำพและอย่ำงน้อยต้องมีสำระส ำคัญดังต่อไปนี้ 
   3.2.1 ช่ือและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 
   3.2.2 ช่ือหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน 
   3.2.3 กำรกระท ำทั้งหลำยที่เป็นเหตุแห่งกำรรอ้งเรยีน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือ
พฤติกำรณ์ตำมสมควรเกี่ยวกับกำรกระท ำดังกล่ำว 
   3.2.4 ค ำขอของผู้ร้องเรียน 
   3.2.5 ลำยมือช่ือของผู้ร้องเรียน 
   3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี ที่แจ้งเหตุร้องเรียน 
   3.2.7 เอกสำรหลกัฐำนอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยำนหลักฐำน พยำนวัตถุ พยำน
บุคคล (ถ้ำมี) เป็นต้น 
  3.3 กรณีกำรร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจำรณำเฉพำะรำยที่ระบุ
หลักฐำนกรณีแวดล้อมปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยำนบุคคลแน่นอนเท่ำนั้น 
  3.4 กรณีที่มีผู้ร้องเรยีนด้วยวำจำหรือทำงโทรศัพท์ ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบสอบถำม
และบันทึกข้อมูลดังกล่ำวให้ครบถ้วน หรือแจ้งผู้ร้องเรียนท ำเป็นหนังสือส่งมำยังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จอมประทัด 
  3.5 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนต้องจัดเก็บควำมลับ 
  3.6 เรื่องร้องเรียนที่อำจไม่รับพิจำรณำ 
   3.6.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท ำเป็นหนังสือ 
   3.6.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยำน หรือหลักฐำนที่เพียงพอ 
   3.6.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรำยกำรตำมข้อ 3.2 
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 ข้อ 4 ช่องทำงร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสำมำรถส่งข้อควำมร้องเรียนผ่ำนช่องทำง ดังนี้ 
  4.1 ส่งข้อร้องเรยีนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด 
  4.2 ทำงโทรศัพท์ / โทรสำร 0-3274-7281-2   
  4.3 ทำง facebook : https://www.facebook.com/อบต.จอมประทัด 
  4.4 เว็บไซต์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด ที่ www.jompratud.go.th  
  4.5 ทำงไปรษณีย์ส่งถึงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด 129 หมู่ที่ 3 ต ำบล
จอมประทัด อ ำเภอวัดเพลง จังหวัดรำชบุรี 70140 
 ข้อ 5 กระบวนกำรพิจำรณำด ำเนินกำร 
  5.1 ให้ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นหน่วยงำนหลักในกำรรับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีเกิดกำรทุจริตต่อหน้ำที่หรือกำรประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จอมประทัด และด ำเนินกำรตอบสนองข้อร้องเรียน โดยพิจำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ทั้งมำตรกำรทำงวินัย มำตรกำรทำงปกครอง และมำตรกำรทำงกฎหมำย โดยถือปฏิบัติตำมค ำสั่งคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 2557 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริตประพฤติมชิอบ และมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบรำชกำร ตำม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 โดยเคร่งครัด รวมทั้งกำรประสำนงำน เร่งรัด และติดตำม
เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ 
  5.2 ให้งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ส ำนักปลัด แจ้งผลกำรด ำเนินกำรเบื้องต้น ให้ผู้ร้องเรียน
ทรำบภำยใน 15 วันท ำกำร ส ำหรับกรณีที่มีข้อมูลสำมำรถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
  5.3 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจกำรพิจำรณำของงำน 
กำรเจ้ำหน้ำที่ และงำนกฎหมำยและคดี ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
   5.3.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงำนที่มีอ ำนำจโดยตรง ในกรณีที่ 
ข้อร้องเรียนระบุถึงช่ือหน่วยงำนน้ัน ๆ และถือเป็นกำรสิ้นสุดกระบวนกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
   5.3.2 ส่งเรื่องไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมช้ีแจงเหตุผล และแนะน ำให้ผู้ร้องเรียนทรำบกระบวนกำรที่ ถูกต้อง และถือเป็น  
กำรสิ้นสุดกระบวนกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
  5.4 ให้งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ จัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจอมประทัด ก ำหนดรำยงำนทุกไตรมำส โดยรำยงำนภำยในวันที่ 10 ของเดือนมกรำคม เมษำยน 
กรกฎำคม และตุลำคม 

 จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน  

   ประกำศ ณ วันที่  8  เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563 
                          

                                                             
                                                              (นำยสมชำย  ภิญโญ) 
                                                  นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลจอมประทัด 


