
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรยีน 

กรณเีกดิการทุจริตและประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าที ่

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

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

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทางองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว มีแนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและ

ปราบปรามการการทุจรติ และการสง่เสริมคุ้มครองจรยิธรรมองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

  เพ่ือให้การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร

สว่นต าบลท่าวังพร้าว เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จึงก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ        

การข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   

ท่าวังพร้าว ดังน้ี 

  ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว เร่ือง 

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ    

มิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว” 

  ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้ 

   “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง

ขององค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

   “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย

กฎหมายตนเอง หรือผู้อื่น  

   “ประพฤติมชิอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัต ิหรือละเว้นการปฏิบัติ

อย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือ

ทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติน้ันเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม 

และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลนิเลอ่ในหน้าที่ดังกล่าวดว้ย 
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   “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น   

การปฏิบัตหิน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติ

หน้าที่ราชการดว้ยความรับผิดชอบตอ่ประชาชน ไมม่ีคุณธรรม จริยธรรม ไมค่ านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

เป็นที่ต้ังและไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้

ก าหนดไว้ 

   “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง               

การตรวจสอบ และน าเร่ืองร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี    

หรืออื่น ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการ

ด าเนินการภายในเวลา 15 ( สิบห้า) วัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุช่ือและที่อยู่หรือหมายเลข

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน  จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเร่ือง

ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนด าเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อ

กฎหมาย 

  ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  

3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน  

3.1.1 เ ร่ืองที่จะนามาร้องเ รียนต้องเป็นเ ร่ืองที่ผู้ ร้องได้ รับ          

ความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเน่ืองมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร   

สว่นต าบลท่าวังพร้าว ในเร่ืองดังต่อไปนี้  

(1) กระท าการทุจรติต่อหน้าที่ราชการ  

(2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  

(3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  

(4) ปฏิบัตหิน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร  

(5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตาม 

กฎหมาย  

3.1.2 เร่ืองที่ร้องเรียนต้องเป็นเร่ืองจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแส

ข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคล ที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง 

ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนน่อน  

3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถอ้ยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้  

3.2.1 ช่ือและที่อยูข่องผู้ร้องเรียน  
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3.2.2 ช่ือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการ

ร้องเรียน  

3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้ง

ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้ง

ช่องทางแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพ่ือด าเนินการสืบสวน 

สอบสวน)  

3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน  

3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  

3.2.6 ระบุวัน เดอืน ป ี 

3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้าม)ี  

3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะราย

ที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชีพ้ยานบุคคลแนน่อนเท่าน้ัน  

3.4 เร่ืองรอ้งเรียนที่อาจไมรั่บพิจารณา  

3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิไดท้ าเป็นหนังสือ  

3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ  

3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มรีายการตามข้อ 3.2  

3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่าน

ช่องทาง ดังน้ี  

3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ องค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว เลขที่ 212 หมู่ที่ 5 ต าบลท่าวังพร้าว       

อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 

3.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานที่   www.tawangphrao.go.th/

ร้องเรียนการทุจรติ 

3.5.3 ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบล      

ท่าวังพร้าว 

3.5.4 ร้องเรียนทางไปรษณีย์  

- หนังสือร้องเรียน (ลงซื่อผู้ร้องเรียน)  

- บัตรสนเท่ห์ (ไมล่งซื่อไมร้่องเรียน) 

3.5.5 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ /ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหาร       

สว่นต าบลท่าวังพร้าว  053025200 
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3.5.6 ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค “องค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว”  

3.5.7 ร้องเรียนทาง LINE  อบต.ท่าวังพร้ว ID :tawangprow212
  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 5  เดอืน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕65 

 

 

 

                           (นายธนวัฒน์  สงิห์กันฑ์ ) 

                             นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลท่าวังพร้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


