
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังวน 

                เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 
                                         ****************************** 
  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนกรณีมีข้อ
ร้องเรียนว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวน  กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือให้งาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลวังวน  เป็นไปตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และพัฒนาการยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน  จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการ
ข้อร้องเรียน  กรณีมีข้อร้องเรียนว่าเจ้าพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวน  กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบไว้ดังนี้ 
 
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังวน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน” 
 
  ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้ 
   “หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือ  หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   “ เจ้าพนักงาน”     หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังวน  รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังวน  หรือผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังวนได้มอบหมาย 
   “ ข้อร้องเรียน”    หมายถึง  ข้อร้องเรียนการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิขอบด้วยกฎหมาย  หรือใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต  ไม่ปฏิบัติ  หรือปฏิบัตินอกเหนืออ านาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และนโยบายของทางราชการ  และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่ค านึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาลตามที่กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ก าหนด
ไว้ รวมทั้งเรื่องท่ีได้รับการร้องทุกข์จากศูนย์ด ารงธรรม  กระทรวงมหาดไทย  ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ส านักงานการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐกระท าผิดวินัย  อันเนื่องมาจากกระท าการในต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  หรือ
ใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ และ
นโยบายของทางราชการ      
 



   “ ทุจริต” หมายถึง  การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น 
   “ ประพฤติมิชอบ”  หมายความว่า  การที่เจ้าพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งในต าแหน่งหรือหน้าที่  หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือ
หน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแล
การรับ  การเก็บรักษา  หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของราชการ  ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้น
เป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม  และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
   “ การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบ
และน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา  ตรวจสอบข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  ด าเนินคดี  หรืออ่ืน ๆ 
ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา
สิบห้าวันท าการทั้งนี้  กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล
ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาตอบสนองสิ้นสุดที่การน า เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา  
ตรวจสอบข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือนด าเนินคดี  หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
 
  ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
   3.1  หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
          3.1.1  เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหาย  อันเนื่องมาจากเจ้าพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวน  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
           (1) การกระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
           (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
           (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
           (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร 
           (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่  หรือขัด  หรือไม่ถูกต้องตาม 
      กฎหมาย 
       3.1.2   เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่มีมูล  มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง
ความเสียหายให้แก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง  ตลอดขาดพยานบุคคลแน่นอน 
   3.2  แนวปฏิบัติในการร้องเรียน  บุคคลที่ประสงค์จะยื่นข้อร้องเรียน  ให้จัดท าเป็น
หนังสือโดยข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
         3.2.1  ชื่อ นามสกุล ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail (ถ้ามี) ของผู้
ร้องเรียนซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้ 
        3.2.2  ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าพนักงานที่เก่ียวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
        3.2.3  การกระท าทั้งหลายที่เป็นแห่งการร้องเรียน  พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ตามสมควรที่เกี่ยวข้องกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าพนักงาน
อย่างชัดเจนเพื่อด าเนินการตรวจสอบ  สืบสวน  สอบสวน) 
       3.2.4  ค าขอของผู้ร้องเรียน  ตามแบบค าขอร้องเรียนแนบท้ายประกาศนี้ 
       3.2.5  ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุ  พยานบุคคล (ถ้ามี)   

    3.2.6  ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
    3.2.7  ลงวันที่  เดือน ปี ที่ยื่นร้องเรียน 



       3.3  ผู้ร้องเรียนจะร้องเรียนแทนบุคคลอ่ืนไม่ได้  เว้นแต่เป็นผู้รับมอบอ านาจตาม
กฎหมายการด าเนินการแทนผู้เยาว์  ผู้ไร้ความสามารถ  หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ  ซึ่งอยู่ในความดูแลของ
ผู้ร้องเรียนตามที่กฎหมายก าหนด 
      3.4  กรณีที่มีการร้องเรียนเป็นบัตรสนเท่ห์  จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณีท่ีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง  ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
     3.5  ร้องเรียนเรื่องท่ีไม่อาจรับพิจารณา 
   3.5.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
   3.5.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
   3.5.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการครบถ้วยตามข้อ 3.2 
   3.5.4 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   3.5.5 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล 
   3.5.6 ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ศาลได้มีค า
พิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดแล้ว    
   3.5.7 เรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์  ที่ ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือกรณี
แวดล้อมชัดแจ้ง  ตลอดจนพยานบุคคลที่แน่นอน 
   3.5.8 ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ด าเนินการตรวจสอบ  พิจารณาวินิจฉัย  และ
สรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่นส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ส านักงานและป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น 
    ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลวังวนอาจรับข้อร้องเรียนตามข้อ 3.5.6 ไว้
พิจารณาได้ หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะและการพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 
      3.6  ช่องทางการร้องเรียน  ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
          3.6.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่  องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังวน  เลขที่  62/5  หมู่ที่  2  ต าบลวังวน  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  92110 โดยผู้ร้องเรียน
สามารถขอรับค าขอร้องเรียนได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน 
   3.6.2 ส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ ถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังวน  
เลขที่  62/5  หมู่ที่  2  ต าบลวังวน  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110 
   3.6.3 ร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวน 
ทางเว็บไซต์ www.wangwon.go.th  
   3.6.4 ตู้รับฟังความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวน 
 
  ข้อ 4 กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
       4.1  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน  เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
   4.2  เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนตามข้อ 3 หรือจากส่วนราชการอ่ืนและหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
วังวนหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังวน  เพ่ือมอบหมายหรือสั่งการให้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง

http://www.wangwon.go.th/


ร้องเรียนพิจารณาเรื่องร้องเรียน  และตอบแจ้งรับข้อร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียนทางไปรษณีย์ภายในสิบห้าวัน  
ท าการ นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน 
  ในกรณีเป็นบัตรสนเท่ห์  องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน  จะพิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะ
ตามท่ีก าหนดในประกาศนี้ 
   4.3  ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงมีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง  และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูล
ความจริงหรือไม่เพียงใด  โดยให้ด าเนินการให้เสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังวน หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังวนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังวน
มอบหมายว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่  และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่  หาก
เป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังวนเพ่ือสั่งยุติเรื่อง 
   4.4  ในการพิจารณาหาข้อเท็จจริงหรือไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ  
และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานที่ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
   4.5  ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังวนหรือรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังวนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังวนมอบหมายภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง    
หากมีเหตุผลความจ าเป็นมิอาจหลีกเลี่ยงได้  คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริง  อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังวนหรือ
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังวนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังวนมอบหมาย  โดยเสนอขอขยาย
ระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
   4.6  เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
วังวนแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน  เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไป
ยังผู้ร้องเรียนได้ 
   4.7  ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังวนให้ด าเนินการดังนี้ 
         4.7.1  ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ในกรณีที่มีข้อ
ร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ให้ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
         4.7.2  ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน  กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  พร้อมชี้แจงเหตุผล  และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
 
  ข้อ 5 ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังวนจะสั่งการตามที่
เห็นสมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล อย่าต้องให้ได้รับภัยหรือความไม่เป็นธรรม ซึ่ง
อาจเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น 
 
  ข้อ 6 ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังวนได้มอบหมายให้มีการสืบสวนในทางลับ 
เพ่ือหาข้อเท็จจริง  เจ้าพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวนที่ได้รับมอบหมายให้สืบสวนได้กระท า
ละเมิดต่อเจ้าพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังวนที่ถูกร้องเรียนหรือบุคคลภายนอก  และความ
เสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระท าในหน้าที่   แม้มิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  องค์การ



บริหารส่วนต าบลวังวนต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติ
ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ   วันที่   7   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2561    

         

        ลงชื่อ                
                                           (นางประภาพรรณ  กันตังพันธุ์) 
                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังวน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



หนังสือข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตของข้าราชการ 
 

วันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ................ 
 

*หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน.................................................................................... 
ชื่อผู้ร้องเรียน.....................................................................................................................  
นามสุกล............................................................................................................................ 
จังหวัด.....................................  โทรศัพท์........................................................................ 
E-mail.................................................................................................................................... 

ข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน 
(เรื่อง)................................................................................................................................................ 
รายละเอียด :: .................................................................................................................................. 

วัน/เดือน/ปี หรือช่วงเวลาที่เกิดเหตุ.................................................................................................. 
เหตุการณ์โดย
ย่อ :: ................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ผู้เกี่ยวข้องกระท าทุจริต   ถ้าสามารถระบุได้
................................................................................................................................................ 
 

*ผู้ท่ีสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ ชื่อ................................สกุล................................. หน่วยงาน
................................................หมายเลขโทรศัพท์................................................................... 

*สถานท่ีติดต่อ
กลับ :: .............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
 
**  ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และสถานท่ีติดต่อกลับ จะถูกจัดเก็บเป็น
ความลับ 
 
 



วิธีการร้องเรียน : 
กรอกข้อมูลตามรายละเอียดนี้แล้วส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน 
ท่านสามารถท าได้โดยทาง :โทรสาร/ ไปรษณีย์  
ทางอีเมล์ e-mail address : 
tombonwangwon@hotmail.com                                                   
ส่งด้วยตนเองท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน 62/5  หมู่ท่ี 2 ต าบลวังวน  อ าเภอกันตัง  
จังหวัดตรัง    โทรศัพท์  075-270033 

หมายเหต ุ:   แบบฟอร์มรับร้องราวร้องเรียนและแก้ไขปัญหา เพื่อให้เรื่องราวร้องเรียน ของท่านได้รับ
การแก้ไขด้วยความรวดเร็ว ขอความกรุณา   

1.  ให้กรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ สถานท่ีร้องเรียนให้ชัดเจน  
2.  ให้กรอกรายละเอียดของตัวผู้ร้องเรียน เช่น ท่ีอยู่ท่ีติดต่อสะดวก เบอร์ติดต่อกลับ/อีเมล์ เพื่อแจ้ง
ผลการพิจารณา  
การแก้ไข หรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ท้ังนี้ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ  

 
 
 


