
     
 
      

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

........................................................... 
  รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยถือเป็น
วาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการต้องน าไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม  มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนในการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  จึงก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน  กรณีการทุจริตต่อหน้าที่  หรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
ดังต่อไปนี้     
  ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   เรื่อง มาตรการและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ” 
  ข้อ ๒  บทนิยาม 
  “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
  “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า  การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส าหรับตนหรือผู้อ่ืน 
  “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่  หรือใช้อ านาจในต าแหน่ง  หรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ  การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ  
ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทรุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม  และให้ความหมายรวมถึงการประมาท  
เลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
  “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึ งถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  และไม่มี 
ธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมาย  ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
  “การตอบสนอง” หมายถึง  การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
ข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  ด าเนินการ  หรืออ่ืนๆตามระเบียบข้อกฎหมาย  พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผล
หรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในระยะเวลาสิบห้าวัน ทั้งนี้  กรณีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อ ที่อยู่ หรือ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่อง
ร้องเรียนเขา้สู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือนด าเนินคดีหรืออ่ืนๆตามระเบียบข้อกฎหมาย 
 
                     ข้อ ๓. หลักเกณฑ์.... 
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  ข้อ ๓  หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
   ๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
        ๓.๑.๑ เรื่องท่ีน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่อง  ดังต่อไปนี้  
    (๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
    (๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
    (๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
    (๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
    (๕) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
        ๓.๑.๒ เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล  มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ 
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน ซึ่งถ้ามีข้อมูล 
ที่เพียงพอก็สามารถร้องเรียนได ้
   ๓.๒ กรณรี้องเรียนเป็นหนังสือให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและระบุข้อมูลต่อไปนี้  
        ๓.๒.๑ ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน  หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
สามารถติดต่อได้ 
        ๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงานที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
        ๓.๒.๓ ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหาย ต้องการแก้ไข ด าเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้อย่างชัดแจ้ง เพียงพอที่จะเป็นช่องทางตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือด าเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป      
        3.2.4 ระบพุยานเอกสาร  พยานวัตถุ  พยานบุคคล (ถ้าม)ี 

     3.2.5 ระบุ วัน/เดือน/ปี 
   3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์  จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน โดยให้ปรากฏหลักฐาน  ข้อเท็จจริง หรือ
พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ต้องการแก้ไข ด าเนินการ
อย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้อย่างชัดแจ้ง เพียงพอที่จะเป็นช่ องทาง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และด าเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป 
   3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
          3.4.1 ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ด าเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัยและได้มี
ข้อสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว 

     3.4.2 ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี   
ค าพิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดแล้ว 

     3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
   3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
        3.5.1 ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
        3.5.2 ทางไปรษณีย์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  เลขที่  350 หมู่ที่ 3 
ต าบลหนองไผ่  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   33000 

     3.5.3 ร้องเรียนผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็น (จดหมาย บัตรสนเท่ห์ เอกสาร) 
     3.5.4 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  

http://www.pao-sisaket.go.th  หัวข้อ  รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
                 3.5.5 ร้องเรียน... 
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     3.5.5 ร้องเรียนผ่านทางเฟสบุ๊ก (อบจ.ศรีสะเกษ) /ทางไลน์ 
     3.5.6 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 045-814676 โทรสาร 045-814677 
     3.5.7 ร้องเรียนผ่านทางข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ   

ข้อ 4  กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
   4.1 ให้ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นส่วน
ราชการหลักในการรับเรื่องร้องเรียน  กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  และด าเนินการตอบสนอง  
ข้อร้องเรียน  โดยพิจารณาด าเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ทั้งมาตรการทางวิ นัย  มาตรการทาง
ปกครอง  และมาตรการทางกฎหมาย  โดยถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 69/2557  เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการ  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  27  มีนาคม  2561  โดยเคร่งครัด  รวมทั้งการ
ประสานงาน  เร่งรัด  และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ 
   4.2 ให้ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ แจ้งผลการด าเนินการเบื้องต้นให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ภายในเวลา  15  วันท าการ  ส าหรับกรณีท่ีมีข้อมูลสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
   4.3 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของฝ่ายนิติการ
และการพาณิชย์ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    4.3.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง  ในกรณีข้อ
ร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้นๆ  และถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
    4.3.2 ส่งเรื่องไปยังผู้ร้องเรียน  กรณีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง  พร้อมชี้แจงเหตุผล และแนะน าให้ผู้ร้องเรียนทราบกระบวนการที่ถูกต้อง  และถือเป็นการสิ้นสุด
กระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
   4.4 ให้ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการ  และรายงาน
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทราบ  เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเก่ียวกับข้อร้องเรียน 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   9  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564   
 

       
      (นายวิชิต    ไตรสรณกุล) 
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 
     
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

       ค าร้องเรียน 

เรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ชื่อ – สกุล  ผู้ร้องเรียน..................................................................... หมายเลขโทรศัพท์...................... ...................... 
ที่อยู่.......................................................................................................................... .................................................. 
ชื่อ – สกุล  ผู้ถูกร้องเรียน ...................................................................... สังกัด........................................................ . 
ต าแหน่ง/ระดับ  หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกกล่าวหาได.้.............................................................. 
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              (..........................................) 
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กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
กรณเีกดิการทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องร้องเรียนจาก   
บุคลากรภายใน 

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เรื่องร้องเรียนจาก 
บุคลากรภายนอก 

ทางไปรษณีย์ 
350 ม.3 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

 

ทางโทรศัพท์ 
0 4581 4676 

 

ร้องเรียนผ่าน 
www.facebook.com 

(อบจ.ศก.) 

ทางเว็บไซต์ 
www.pao-sisaket.go.th 

 

ยื่นข้อร้องเรียน
ด้วยตนเอง 

ส านักปลัดฯ (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ด าเนินการ 

 

กรณีร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ี 

ร้องเรียนโดยตรงต่อ  
นายก อบจ.ศก. 

 

1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและด าเนินการแจ้งกลับให้ผู้ 
    ร้องเรียนได้ทราบ ภายใน  15 วัน                                      
2. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  เพื่อพิจารณาสั่งการ ภายใน 
    ระยะเวลา  90 วัน 

0 4581 4676 

 

กรณีเรื่องร้องเรยีนและกล่าวหาว่าเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ    
กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี /กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 

ประกาศ ก.จ.จ. จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย
และการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 /เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์  การพิจารณาอุทธรณ์และร้องเรียน พ.ศ 
2558  /ด าเนินการตามระเบียบบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542    

กรณียังไม่มมีูล ควรกล่าวหา
ว่ากระท าความผิดวินัย    
จะสั่งยุตเิรื่องหรือสั่งการให้
ด าเนินการอยา่งใดอย่าง
หนึ่งตามที่เห็นสมควร 

 

กรณีกระท าผดิวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง และผู้บังคับบญัชาสั่ง

ให้ด าเนินการโดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน

(ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  
120 วัน นับแตว่ันที่ประธาน

กรรมการสอบสวนรับทราบค าสั่ง) 

กรณีกระท าความผิดวินัยอยา่งไม่
ร้ายแรง  และผู้บังคับบัญชาสั่งการ

ให้ด าเนินการโดยไมต่้องตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  (ด าเนินการ
แล้วเสร็จนับแต่วันทีพ่ิจารณาเห็นว่ากรณี
มีมูลที่ควรกล่าวหาวา่กระท าความผิดวนิัย

อย่างไม่ร้ายแรง) 

 

กรณีกระท าความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง       
(ด าเนินการแล้วเสร็จ     

ภายใน 120 วัน นับแต่
วันที่ประธานกรรมการ
สอบสวนรับทราบค าสั่ง) 

แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบเม่ือการพิจารณาด าเนินการเสร็จสิ้น 
โดยอาจแจ้งเป็นหนังสือ หรือทางโทรสาร หรือ ทางอีเมล์ 

จัดท ารายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์            
ฝ่ายงานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์            
ฝ่ายงานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 

http://www.facebook.com/

