
 

  
ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลยม 

เรื่อง  หลกัเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการจัดการเรื่องร้องเรียน 
กรณเีกดิการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบรหิารสว่นตาํบลยม 

     

  โดยเป็นการสมควรจัดให้มีหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการ    เรื่องร้าง
เรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลยม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบายของรัฐบาลและคําสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 
มิถุนายน 2557 และเพ่ือให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 
2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลยม โดยมีเจตจํานงที่จะสร้างภาพลักษณ์ ความเช่ือมั่นให้กับหน่วยงานท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้เข้ามา มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ตรวจสอบการทํางานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลยม  

  ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย      ตาม
เจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบายของรัฐบาลและ
คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปราม      การทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และเพ่ือให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลยม จึงประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางใน
การปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดเหตุการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลยม ดังน้ี 

  ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลยม เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดการเร่ืองร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลยม” 

  ข้อ 2 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 บทนิยามในประกาศน้ี 
  “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลยม 
   “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับ
ตนเอง หรือผู้อ่ืน 
   “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด
ตามตําแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คําสั่ง 
อย่างใดอย่างหน่ึง  
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   “เรื่องร้องเรียน” หมายถึง เรื่องร้องเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น    การ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ       ด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ังและไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 
  ข้อ 4 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
   4.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

   4.1.1 เรื่องที่จะนํามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่อง อันเน่ืองมาจากเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลยม ในเรื่องดังต่อไปน้ี 

(1) กระทําการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
(2) กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
(3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ 
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
(5) กระทําการนอกเหนืออํานาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

    4.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง
ความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดเจน ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
   4.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคําสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปน้ี 
    4.2.1 ช่ือและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 
    4.2.2 ช่ือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
    4.2.3 การกระทําทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง 
เบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่หรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกล่าว หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เพ่ือดําเนินการสืบสวน สอบสวน 
    4.2.4 คําขอของผู้ร้องเรียน 
    4.2.5 ลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน 
    4.2.6 ระบุวัน เดือน ปี 
    4.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
   4.3 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังน้ี 
    4.3.1 ส่งเรื่องร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ที่สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลยม เลขที่ 137 หมู่ที่ 2 ตําบลยม อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
    4.3.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.tambonyom.go.th  
    4.3.3 อีเมล์ yom_tp@hotmail.com 
    4.3.4. โทรศัพท์ 0 547 05151/โทรสาร 0 547 05151 
  ข้อ 5 กระบวนการพิจารณาดําเนินการ 
   5.1 ให้สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบลยม เป็นหน่วยงาน
หลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
   5.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับ  
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   5.3 ถ้าเห็นว่าเรื่องร้องเรียนน้ันไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใดๆ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
แนะนําให้ผู้ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้าเห็นว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้วนน้ัน     เป็นกรณีที่ไม่อาจ
แก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลยม หรือผู้ร้องเรียนไม่
แก้ไขเรื่องร้องเรียนดังกล่าวภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้บันทึกไว้แล้วเสนอเรื่องร้องเรียนดังกล่าวต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลยมพิจารณา และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเท่าที่
จะสามารถกระทําได้ 
   5.4 กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยม เห็นสมควรให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตามนั้น 
   5.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งต้ัง  มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่
เก่ียวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด  โดยให้ดําเนินการให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว  พร้อมทั้งทําความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลยม  ว่ามีการกระทําทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่  หากเป็นกรณี  ไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยมและยุติเรื่อง 
   5.6 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดําเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
   5.7 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลยม ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง  หากมีเหตุผลความจําเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
คณะกรรมการสอบสวน ฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดําเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลยม โดยเสนอ
ขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองคร้ังครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

5.8 เมื่อมีการดําเนินการในเบ้ืองต้นเป็นประการใด ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 

5.9 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออํานาจการพิจารณาขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลยมให้ดําเนินการดังน้ี 

5.9.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรง ในกรณีถ้าเรื่อง
ร้องเรียนระบุถึงช่ือหน่วยงานน้ัน ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

5.9.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุ ถึงหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องโดยตรง พร้อมช้ีแจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  12  มกราคม พ.ศ. 2564  
 

 
    

(นายศุภวัฒน์  รัตนประภา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยม 


