ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตูม
------------------------------------------ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564)
กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบอย่างเข้มงวดทั่วทั้งสังคมไทย เพื่อให้เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าระดับสากล
เพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างชัดเจน โดยถือเป็นหน้าที่
ของรัฐที่จะต้องพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้รับการคุ้มครองจากรัฐอย่างเต็มที่ตามกฎหมายกาหนด และการบริหาร
ราชการตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี จะต้ อ งเสริ ม สร้ า งให้ ป ระชาชนได้ รั บ บริ ก ารที่ ส ะดวก
มีป ระสิทธิภ าพที่ส าคัญคือไม่เลื อกปฏิบัติ จึงกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตาบลตูม ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลตูม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตาบลธารตูม พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งได้รับค่าตอบแทน
จากเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลตูม
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างหรือพนักงานจ้าง ในสังกัดของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลตูม
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับ
ตนเอง หรือผู้อื่น”
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน
ตาแหน่งหรือหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นได หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการ
ปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือ
ใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือ
กระทาการอัน เป็น ความผิ ดต่อตาแหน่ งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธ รรมตาม
ประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า
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-2“ข้ อ ร้ อ งเรี ย น” หมายความว่ า ข้ อ ร้ อ งเรีย นเรื่ อ ง การทุ จ ริ ตและประพฤติ มิ ช อบของ
เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตาบลตูม และข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างในองค์การบริหารส่วนตาบลตูม
“การตอบสนองข้อร้องเรียน” หมายความว่า การดาเนินการ การตรวจสอบ การแสวงหา
ข้อเท็จจริง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายและระเบี ยบต่าง ๆ และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือ
ความก้าวหน้าของการดาเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาสิบห้าวัน ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อ/ที่
อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล์ติดต่อผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองข้อร้องเรียนสิ้นสุดลงทันทีในการนา
เรื่องข้อร้องเรียนสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง หรืออื่น ๆ ตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อ 3 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการร้องเรียน
3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน
3.1.1 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือความ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(2) กระทาความผิดต่อหน้าที่ราชการ
(3) ละเลยหน้าที่ตามกฎหมายที่กาหนดให้ต้องปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(๕) กระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย
3.1.2 เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกลั่นแกล้งและ
เสริ มสร้างความเสี ยหายแก่บุ คคลที่ขาดหลั กฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานหลั กฐานที่
แน่นอน
3.2 ข้อร้องเรียนใช้ถ้อยคาสุภาพและต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
3.2.1 ชื่อ นามสกุล และที่อยู่และที่อยู่ผู้ร้องเรียน
3.2.2 ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
3.2.3
การกระทาทั้งหลายที่เป็นเหตุแ ห่ งการร้องเรียน พร้อมทั้ง
ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตามสมควรแห่งมูลเหตุที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
3.2.4 ลายมือชื่อผู้ร้องเรียน
3.2.5 ระบุวัน เดือน ปี
3.2.6 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
3.3 กรณีการร้องเรียนที่ร้องเรียนผ่านตู้รั บเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือมี
ลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้
พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
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-33.4 เรื่องร้องเรียนที่ไม่รับพิจารณา
3.4.1 ข้อร้องเรียนมิได้ทาเป็นหนังสือ
3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ได้ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2
3.5 ช่องทางการร้องเรียน
3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงได้ที่ตู้รับเรื่องร้องเรียนประชาชน
ตั้งอยู่ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตูม อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
3.5.2 ส่งข้อร้องเรียนผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ e-mail :
admin@abttoom.com
3.5.3 ส่งข้อร้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่เว็บไซด์
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลตูม www.bttoom.com
3.5.4 ส่งข้อร้องเรียนผ่านทางเฟสบุ๊ค facebook : อบต. ตูม ทางไลน์
Line : ตูม
ข้อ 4 กระบวนการพิจารณาดาเนินการ
4.1 ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน
4.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตูม ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น รวบรวมข้อมูลการ้องเรียนเสนอผู้บริหารสูงสุด ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่
มีลักษณะตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
4.3 กรณีที่ผู้บริหารสูงสุดเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้องค์การบริหารส่วนตาบลตูม ดาเนินการคาสั่งนั้น
4.4 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวม
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลหรือไม่อย่างไร โดยให้ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งทาความเห็นเสนอผู้บริหารสูงสุด ว่ามีการกระทาทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ
การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทาผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลตามที่
ร้องเรียนให้เสนอความเห็นต่อผู้บริหารสูงสุดสั่งยุติเรื่อง
4.5 ในกระบวนการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงให้ดาเนินการอย่างลับ และต้อง
เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
4.6 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดาเนินการสอบสวนและรายงานผลการ
สอบสวนต่อผู้บริหารสูงสุด ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 5 การกากับติดตามข้อร้องเรียน
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-45.1 เมื่อมีการดาเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้องค์การบริหารส่วนตาบลตูม
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในระยะเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไป
ยังผู้ร้องเรียนได้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561
ลงชื่อ
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตูม

