
 
 
 

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

---------------------------------- 

  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) และนโยบายของรัฐบาล 
ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐบาล ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ 

  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมุกดาหาร มีแนวทางการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน องค์การบริห ารส่วน
จังหวัดมุกดาหารจึงได้ก าหนดมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
  ๑. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  ประกอบด้วย 
       1.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
             1.1.1 เรื่องที่น ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย   
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 
    (๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
    (๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
    (๓) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
    (๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
    (๕) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
   1.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหาย
แก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
       1.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
    1.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลติดต่อกลับ 
    1.2.2 ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
    1.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว หรือแจ้งช่องทาง เบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เพ่ือด าเนินการ
สืบสวน สอบสวน 
    1.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
    1.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
    1.2.6 ระบุวัน  เดือน  ปี 
    1.2.7 ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุ  หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 
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       1.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน   
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
       1.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
   1.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
   1.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ 
   1.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 1.2 
       1.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง  ดังนี้ 
   1.5.1 ส่งข้อร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่หน่วยงาน 
   1.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร www.mukdahanpao.go.th 
       1.6 ขั้นตอนการพิจารณาด าเนินการ 
   1.6.1 ให้ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
   1.6.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ รวบรวมข้อมูลการร้องเรียน
เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนด         
ในประกาศนี ้
   1.6.3 ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใดๆ ให้เจ้าหน้าที่แนะน าให้    
ผู้ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ 
หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้บริหาร เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
       2.1 ประเภทการร้องเรียนเกี่ยวพันกับหน่วยงานเดียว ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์วิเคราะห์เรื่องแล้ว
เสนอผู้บริหารมอบหมายให้ส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการดังนี้ ๑) มอบหมายเจ้าหน้าที่ท าความเข้าใจชี้แจง  
กับผู้ร้อง หากชี้แจงแล้วก็ให้ยุติเรื่อง แต่หากยังไม่แล้วเสร็จต้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  ๒) กรณีร้องเรียนด้วยหนังสือ และผ่านช่องทางอ่ืนๆ ให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเรื่อง แล้วจ่าย
ให้หน่วยงานนั้นไปด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
       2.2 เรื่องร้องเรียนที่ต้องด าเนินการแก้ไขโดยการตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะท างานรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน รับผิดชอบโดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการเป็น
เจ้าของเรื่อง  ๑) กรณีมาร้องเรียนด้วยตนเอง ให้ส่วนราชการที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ มอบหมาย
เจ้าหน้าที่มารับเรื่องที่ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ หากชี้แจงท าความเข้าใจสามารถยุติเรื่อง ได้ ก็ให้ยุติเรื่อง แต่หากยัง 
ไม่แล้วเสร็จต้องด าเนินการต่อให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเรื่องแล้วจ่ายให้หน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ไปด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  ๒) กรณีร้องเรียนด้วยหนังสือ และผ่านช่องทางอ่ืนๆ 
ให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเรื่องแล้วจ่ายให้หน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ไปด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง       
และพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ 
       2.3 เรื่องเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงาน กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับหลายหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้รับผิดชอบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
       2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียนโดยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ท าหน้าที่ในการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
กรณีเรื่องที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนตามที่มีการแจ้งเหตุหรือแจ้งเบาะแส หรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ให้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา โดยสามารถเรียกพยาน
บุคคลมาชี้แจงข้อเท็จจริงและเรียกพยานเอกสารต่างๆ มาประกอบการพิจารณาข้อร้องเรียน รวมทั้งรับฟังปัญหาจาก
กลุ่มมวลชน 

3.การติดตาม... 
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  3. การติดตามและเร่งรัดการรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
      3.1 การรายงานผลการด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์จะแจ้ง
ส่วนราชการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอ านาจหน้าที่ โดยจะระบุระยะเวลา 
การรายงานผลการด าเนินการอย่างชัดเจน หากเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ให้รายงานผลการด าเนินการภายใน 15 วัน
ท าการ และหากเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบและต้องมีการประสานข้อมูลจาก       
หลายหน่วยงาน ให้รายงานผลการด าเนินการภายใน 25 วันท าการ ทั้งนี้ ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์จะก าหนดวันที่
รายงานผลอย่างชัดเจน 
       3.2 การแจ้งเตือนครั้งที่ 1 เมื่อพ้นระยะเวลาครบก าหนดการรายงานตามข้อ 1 แล้ว ยังไม่ได้
รายงานผลจะมีการแจ้งเตือนครั้งที่ 1 เป็นหนังสือเพ่ือเร่งรัดการด าเนินการโดยจะต้องรายงานผลการด าเนินการภายใน 
10 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ 1 
       3.3 การแจ้งเตือนครั้งที่ 2 เมื่อพ้นระยะเวลาครบก าหนดการรายงานการแจ้งเตือนครั้งที่ 1     
ยังไม่ได้รายงานผลอีกจะต้องมีการแจ้งเตือนครั้งที่ 2 เป็นหนังสือเพ่ือเร่งรัดการด าเนินการเป็นครั้งที่ 2 โดยจะต้อง
รายงานผลการด าเนินการภายใน 10 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ 2  
       3.4 การแจ้งเตือนครั้งที่ 3 เมื่อด้นระยะเวลาครบก าหนดการรายงานผลการแจ้งเตือนครั้งที่ 2 แล้ว 
แต่ยังไม่รายงานตามก าหนด ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์จะรวมเรื่องและเสนอเรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มุกดาหารพิจารณาและลงนามเพ่ือติดตามทวงถามโดยตรง โดยจะต้องรายงานผลการด าเนินการภายใน 10 วันท าการ 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ 3 
       3.5 เมื่อครบก าหนดการแจ้งเตือนครั้งที่ 3 แล้ว หากส่วนราชการหรือหน่วยงานยังไม่มีการ
รายงานผลการด าเนินการ ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์จะเสนอเรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารทราบ 
และเชิญส่วนราชการดังกล่าวเข้าร่วมประชุมติดตาม เร่งรัด และชี้แจงปัญหาอุปสรรคต่อไป 

  

 


