
 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 
เรื่อง   หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 

........................................................... 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ มีหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตเพ่ือให้การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริตให้มีประสิทธิภาพและตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐวางแนวทาง มาตรการ กลไกหรือระบบในการ
จัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน จึงกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต”  
  ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้  
  “ข้อร้องเรียน” หมายความถึง เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ กระทำการทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ ประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที ่ 
  “ทุจริต” หมายความถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง 
หรือผู้อื่น  
  “ประพฤติมิชอบ” หมายความถึง การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่าง 
หนึ่งในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สิน ของ
ส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้น เป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความถึง 
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย  
  “ผู้ร้องเรียน” หมายความถึง ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มาติดต่อ 
ยังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุม การร้องเรียน การให้
ข้อเสนอแนะ การให้ข้อคิดเห็น การชมเชย การร้องขอข้อมูล หรือ ผู้ที่ได้รับความ เดือดร้อนหรือเสียหายจาก
การกระทำตามท่ีร้องเรียน  
  “เจ้าหน้าที่” หมายความถึง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีชื่อ
เรียกอย่างอ่ืนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 
  “ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน” หมายความถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน 
เช่น ติดต่อด้วยตนเองทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางกล่องรับความคิดเห็น และทางเว็บไซต์  
 
 

    /ข้อ ๓ หลักเกณฑ์....  



 

 

  ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  
   ๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน  
    ๓.๑.๑ เรื่องที่จะนํามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน
หรือ เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ในเรื่องดังต่อไปนี้  
     (๑) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
     (๒) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ  
     (๓) ละเลยหน้าที่ตามทีก่ฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ  
     (๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร  
     (๕) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย  
    ๓.๑.๒ เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าว ที่
สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  
   ๓.๒ ข้อร้องเรียนต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้  
    ๓.๒.๑ ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน  
    ๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
    ๓.๒.๓ การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง 
หรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว  
    ๓.๒.๔ คําขอของผู้ร้องเรียน  
    ๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
    ๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ปีที่เกิดเหตุร้องเรียน  
    ๓.๒.๗ เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุ 
พยาน บุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น  
   ๓.๓ กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ 
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  
   ๓.๔ กรณีที่มีผู้ร้องเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ให้เจ้ าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
สอบถาม และบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน หรือแจ้งผู้ร้องเรียนทำเป็นหนังสือส่งมายัง สำนักพัฒนาระบบ
บริหาร งานบุคคลและนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  
   ๓.๕ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนต้องจัดเก็บเป็นความลับ  
   3.6 เรื่องรอ้งเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา  
    3.6.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ  
    3.6.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ  
    3.6.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2  
  ข้อ  4 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้  
   4.1 ร้องเรียนด้วยตนเองท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ 
   4.2 ร้องเรียนทางจดหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เลขท่ี 87 
หมู่ที ่3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 
   4.3 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0-4253-0831 
   4.4 ร้องเรียน ผ่าน Website www.khokhinhae.com 



 

 

   4.5  ร้องเรียน ผ่าน Facebook “อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม”  
   4.6  ร้องเรียน ผ่านตู้แดงรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน (ติดตั้งที่หน้าทางเข้า 
อาคารสำนักงาน) 
    4.6.1 หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  
    4.6.2 บัตรสนเท่ห ์(ไม่ลงชื่อไม่ร้องเรียน)  
  ข้อ ๕ การดำเนินงาน ติดตาม และรายงาน 
   5.1 กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ข้อเท็จจริง หรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จ ให้หน่วยงานหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรง
ดำเนินการตาม คําสั่งนั้น ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่ 
เกี่ยวข้องและพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลหรือไม่อย่างไร โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว พร้อมทั้งนําความคิดเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่ามีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ 
หรือการทุจริต เกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากกรณีไม่มีมูลตามที่ร้องเรียนให้ เสนอ
ความเห็น ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งยุติเรื่อง  
   5.1 ในกระบวนการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้อง
เปิดโอกาส ให้บุคลากรผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
   5.2 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดำเนินการสอบสวนและรายงานผลการ
การ สอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  
   5.3 เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้หน่วยงานหรือมอบหมาย 
ผู้รับผิดชอบโดยตรงแจ้งผู้ร้องเรียนทราบภายในระยะเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่
สามารถ ติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้  
   5.4 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกหินแฮใ่ห้ดำเนินการดังนี้  
    (๑) ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อ
ร้องเรียนระบุ ถึงหน่วยงานนั้นๆ โดยแจ้งให้ผู้ร้องเรียนรับทราบทันทีโดยเร็ว และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
กระบวนการกำกับติดตามและการตอบสนองข้อร้องเรียน  
    (๒) ส่งเรื่องร้องเรียนไปยั งผู้ ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึง
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
กระบวนการกำกับติดตามและการสนองข้อร้องเรียน 
   5.5 ดำเนินการรายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ในรอบ 6  เดือนและ
ประจำปงีบประมาณ 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   25   มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

                                        (ลงชื่อ) 
              (นายภักดี  สุขรี) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  


