
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 
ตามท่ี   ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต า บลบางจาก    

เรียบร้อยแล้ว  นั้น กรณีได้รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน จะต้องลงทะเบียนรับเรื่องตามแบบที่ก าหนดโดยแล้ว              
เสนอเรื่อง ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาสั่งการโดยทันที โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

 

1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้ผู้ร้องทราบภายใน 7 วันท าการ        
นับแต่วันได้รับเรื่อง โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร อาจเชิญผู้ร้องมาลงลายมือชื่อรับทราบหรือส่งเป็นหนังสือ
แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  

2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก วินิจฉัยว่าเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่ได้รับเป็น  เรื่องท่ี
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วน ต าบล หรือเป็นเรื่องที่อยู่ใน อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น หรือ
เป็นเรื่องที่มีระเบียบกฎหมายก าหนดรายละเอียดขั้นตอน วิธีการและระยะเวลา  ด าเนินการไว้เป็นการเฉพาะ     
ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้พิจารณามอบหมายปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการที่แต่งตั้งข้ึนไปด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหากเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ให้จัดส่งเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
นั้น ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นด าเนินการต่อไปตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น  

3. แจ้งผู้ร้องทราบด้วย หรือหากเป็นเรื่องที่มีระเบียบกฎหมายก าหนดรายละเอียด ขั้นตอน  
วิธีการ และระยะเวลาด าเนินการไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ก็ให้แจ้งผู้ร้องทราบถึงแนวทางการด าเนินการ  ตามท่ี
ระเบียบกฎหมายนั้นๆ วิธีด าเนินการ  

(1) การพิจารณารับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน  
(1.1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจใช้ดุลยพินิจสั่งการด้วยตนเอง หรือ  มอบหมายปลัด

องค์การบริหารส่วน ต าบลเป็นผู้พิจารณาว่า เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนที่ได้รับ เป็นเรื่องที่อยู่  ในอ านาจหน้าที่ของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรืออยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น หรือเป็น  เรื่องท่ีมีระเบียบกฎหมายก 
าหนดขั้นตอนวิธีการด าเนินการไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งควรจะด าเนินการต่อเรื่อง นั้นอย่างไร  

(1.2) นายกองค์การบริหารส่วนต า บลบางจาก ส่งเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนที่ได้รับให้
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก ตั้งท าหน้าที่ตาม  (1.1) 
ก็ได้ ถ้าเห็นว่าจ าเป็นหรือจะเกิดประโยชน์  

(1.3) แนวทางท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาไม่รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ได้แก่ 
(1.3.1) เป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้อง หรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้อง ไม่ได ้
(1.3.2) เป็นเรื่องที่แอบอ้างชื่อผู้อื่นเป็นผู้ร้อง โดยผู้แอบอ้างมิได้มีส่วน เกี่ยวข้องใน 

เรื่องท่ีร้องทุกข์ ร้องเรียน  
(1.3.3) เรื่องท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือกรณีแวดล้อมชัด

แจ้ง  
.(1.3.4) เรื่องท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ที่ศาล หรือศาลมีค าพิพากษา  หรือค าสั่ง

เด็ดขาดแล้ว  
1.3.5 เรื่อง... 
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 (1.3.5) เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล มีมติเด็ดขาด
แล้ว  

(1.3.6) เรื่องท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับก าหนดรายละเอียดวิธี ปฏิบัติไว้เป็น
การเฉพาะแล้ว  

(1.3.7) เรื่องไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2549  
(2) การตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน (กรณีเป็นเรื่องที่อยู่ใน        

อ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล)  
(2.1) ให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

มอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน  นั้น ทั้ง
พยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ รวมถึงการตรวจสอบสถานที่จริงถ้าจ าเป็นเพื่อให้ทราบ  ข้อเท็จจริงใน
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน นั้น อย่างชัดเจน เพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา  วินิจฉัยต่อไป   

(2.2) การด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงควรเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง หรือ คู่กรณีได้
รับทราบข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งแสดง  พยานหลักฐานอย่าง
เพียงพอ ก่อนที่จะมีค าวินิจฉัย หรือสั่งการเกี่ยวกับเรื่องนั้น โดยเฉพาะเรื่องท่ีต้องใช้กระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองเพ่ือมีค าสั่งทางปกครอง รวมทั้งจะต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติ  ราชการทางปกครองในส่วนที่
เกี่ยวข้องด้วย 

(2.3) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้นายกองค์การบริหารส่วน ต าบล
พิจารณาข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ ปรับเข้ากับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่  เกี่ยวข้องโดย
ให้สอดคล้องและครบถ้วนตามประเด็นข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน   

(2.4) ค าาวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ของนายกองค์การบริหารส่วน  ต าบล
ควรประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาระส าคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง และข้อพิจารณาพร้อม  ข้อสนับสนุนใน
การใช้ดุลยพินิจ  

(2.5) ให้แจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้ผู้ร้องทราบ ภายใน  5 วัน
ท าการ นับแต่วันที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 

(1) เรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วน ต าบลบางจาก ให้ด าเนินการ               
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยสั่งการเพื่อการแก้ไขปัญหา ให้เสร็จสิ้น ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ ได้รับเรื่อง (หาก
ไม่สามารถด าเนินการการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาได้อีก  ไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่
เกิน 3 วัน )  

(2) เรื่องท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วน ต าบลบางจาก ให้ส่งเรื่องนั้น  ให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันได้รับเรื่อง (โดยให้หน่วยงานนั้นแจ้ง  ผลการ
ด าเนินการให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบด้วย เพื่อจะได้แจ้งผู้ร้องทราบต่อไป)  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  16 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 (นายวิชา  ทองยืน) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางจาก 


