กระบวนการในการดาเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
๑. ความหมายของเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต
เรื่อ งร้องทุก ข์/ร้อ งเรีย น หมายถึ ง เรื่ องที่ผู้ ร้อ งได้รั บความเดื อดร้อ นหรือ เสี ยหายหรือ
อาจจะ เดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และ
๑.๑ เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่ผู้ร้องขอให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตาบลตะปอเยาะ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจา/โทรศัพท์ หรือ
ลายลักษณ์อักษร (หนังสือ) หรือวิธีอื่นใด
๑.๒ เรื่องร้องทุ กข์ /ร้อ งเรีย นที่ ศู นย์ ศู นย์ ข้ อ มูล ข่ าวสารขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล
ตะปอเยาะได้รับจากหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น โดยเป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือได้ หรือ
สามารถประสานให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ โดยตรงในพื้นที่ดาเนินการต่อไปได้
หมายเหตุ : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ร้องทุกข์หมายถึง ก. บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
ร้องเรียน หมายถึง ก. เสนอเรื่องราว

๒. ขั้นตอนการดาเนินการ
๒.๑ การรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต
๒.๑.๑ กรณีการร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยวาจา/ โทรศัพท์
- ให้กรอกข้อมูลลงในแบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์(ตามแบบฟอร์มที่กาหนด)
- กรณีด้วยวาจา (มาด้วยตนเอง ถ้าเป็ นเรื่องของผู้อื่นต้องแนบใบมอบอานาจด้วย)
ให้ ผู้ร้ อ งกรอกข้ อมู ล ลงในแบบและลงชื่ อ ไว้ เป็น หลัก ฐาน (เพื่อ คุ้ มครองสิ ทธิ บุ คคล/นิ ติ บุค คล
ผู้เกี่ยวข้อง) หากผู้ ร้องไม่ยินยอมลงชื่อ มิให้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนนั้นไว้พิจารณาและแจ้งให้ผู้
ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุ ดังกล่าวไว้ในแบบคาร้อง
หมายเหตุ : นายองค์การบริหารส่วนตาบล อาจพิจารณาให้รับได้ในภายหลัง ซึ่งจะแจ้งผู้ร้องทราบต่อไป (ถ้าสามารถแจ้งได้)
- กรณีโทรศัพท์ ให้ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในแบบ หากผู้ร้องไม่ยินยอมให้ข้อมูล มิให้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนนั้นไว้พิจารณา (เพื่อ
คุ้มครองสิทธิบุคคล/นิติบุคคลผู้เกี่ยวข้อง) และแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อม บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบคาร้อง
หมายเหตุ : นายกอบต.อาจพิจารณาให้รับได้ในภายหลัง ซึ่งจะแจ้งผู้ร้องทราบต่อไป (ถ้าสามารถแจ้งได้)

- ดาเนินการตามข้อ ๒.๒ ต่อไป
๒.๑.๒ กรณีก ารร้ อ งทุ กข์/ ร้อ งเรีย นเป็ นหนัง สื อ (ลายลั ก ษณ์ อักษร) หนัง สื อดั งกล่ า วไม่
กาหนด/บังคับรูปแบบ แต่ต้องมีลักษณะดังนี้
- มีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้
- ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์/ร้องเรียน พร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้น
ตามสมควร
- ใช้ถ้อยคาสุภาพ - มีลายมือชื่อของผู้ร้อง ถ้าเป็นการร้องทุกข์/ร้อ งเรียนแทนผู้อื่นต้องแนบ

ใบมอบอานาจด้วย
หมายเหตุ : ๑. อ้างอิงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่าด้วยเรื่องสิทธิร้องทุกข์ต่อ คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ มาตรา ๒๑
๒. กรณีขาดสาระสาคัญไม่ครบถ้วน หัวหน้าหน่วยงาน อาจพิจารณาให้รับได้ในภายหลัง ซึ่ง จะแจ้งผู้ร้องทราบต่อไป (ถ้าสามารถแจ้งได้)

- ดาเนินการตามข้อ ๒.๒ ต่อไป
๒.๑.๓ กรณี เ รื่ อ งที่ส่ ว นราชการส่ ว นกลาง/หน่ ว ยงาน/องค์ ก รที่ มี อานาจหน้ าที่ รั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียนตามกฎหมายส่งเรื่ องมาให้ตรวจสอบ/ดาเนินการ (หนังสื อ หรือสื่ออิเลคทรอนิคส์ หรืออื่นๆ) ให้
ดาเนินการตามข้อ ๒.๒ ต่อไป

๒.๒ การลงทะเบียนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒.๑ แล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับเรื่องฯ พิจารณาใน เบื้องต้นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ควร
รับหรือไม่รับดาเนินการ แล้วดาเนินการต่อไป ดังนี้
๒.๒.๑ เรื่องที่รับดาเนินการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับเรื่องฯ ลงทะเบียนรับ
เรื่อ ง ตามแบบที่ก าหนดโดยทัน ทีแ ล้ว เสนอเรื่อ ง / ขอความเห็นจากผู้ไ ด้รั บมอบหมาย หรือ
เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาในเบื้องต้น (ก่อนนาเสนอ นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลวินิจฉัย / สัง่ การ) ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ / หน่วยงาน / องค์กรใด
ภายในเวลาไม่เกิน ๓ วัน หากเป็นเรื่องสาคัญ / เร่งด่วนให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาสั่งการ
โดยทันที
หมายเหตุ : ผู้ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตาบลภายใต้การกากับดูแลของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลตามประเด็น/เรื่องของการร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้
- เรื่องทั่วไป
หัวหน้าสานักงานปลัดอบต.
- เรื่องหน่วยงานของรัฐ
นิติกร
- เรื่อง เจ้าหน้าที่ของรัฐ
บุคลากร
- เรื่องโครงการของอบต.
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- เรื่องหลายประเด็น
หัวหน้าส่วน/ผู้อานวยการกอง
ทั้งนี้ หากผู้ได้รับมอบหมายตามข้างต้นไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติ หน้าที่แทนไปพลางก่อน

๒.๒.๒ เรื่องที่ไม่รับดาเนินการ ( หัวหน้าหน่วยงานอาจพิจารณาให้รับดาเนินการแล้วแต่กรณี)
(๑) เรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ที่ไม่ระบุพยานหลักฐาน หรือกรณีแวดล้อมชัดแจ้งให้
ตรวจสอบได้
หมายเหตุ : “บัตรสนเท่ห์”
- ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ “ น. จดหมายฟ้องหรือ กล่าวโทษผู้อื่นโดยมิได้ลงชื่อหรือไม่ลงชื่อจริงของ
ผู้เขียน”
- ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นกรณีการร้องเรียนกล่าวโทษที่ขาดข้อมูลหลักฐาน (ซึ่งศูนย์ ดารงธรรมจะระงับเรื่องทั้งหมด แต่ถ้าเป็นการ
ร้องเรียนในประเด็นเกี่ยวข้องกับ ส่วนรวม จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป ซึ่งกรณีนี้สามารถยุติเรื่อง
ได้ทันที)
- บัตรสนเท่ห์ที่อาจจะถือเป็นหนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้อ ๒.๑.๒ ได้ โดยต้องครบ องค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
๑) จะต้องระบุพยานหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง โดยจะต้องชี้เบาะแส/ระบุให้เห็น ถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้อง
ฯ ให้ชัดเจน (มีพยานหลักฐานใดบ้าง อาจ เป็นพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อที่นายกอบต.หรือผู้ได้รับ มอบหมายจะได้ใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าเรื่องที่ร้องฯ มีเหตุผลหรือ พฤติการณ์เชื่อมโยงพอที่จะเชื่อในเบื้องต้นได้ว่าเป็นคาร้องโดยสุจริต)
๒) จะต้องชี้พยานบุคคลแน่นอน โดยจะต้องระบุให้เห็นถึงชื่อพยานบุคคลที่เป็นประจักษ์ พยานเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องฯ และมีที่อยู่เป็น
หลักแหล่ง (สามารถติดตามตรวจสอบได้จริง)

(๒) เรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้อง หรือตรวจสอบตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ (อาจรับก็ได้ถ้าระบุ

พยานหลักฐาน หรื อกรณีแวดล้อมชัดแจ้ งสามารถตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะถ้ารับให้
ดาเนินการลงทะเบียนรับเรื่องต่อไป)
(๓) เรื่องที่แอบอ้างชื่อผู้อื่นเป็นผู้ร้อง โดยผู้ถูกแอบอ้างมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ร้องทุกข์/
ร้องเรียน
(๔) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ที่ศาล หรือศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งเด็ดขาดแล้ว ตลอด
ถึงได้มีการบังคับคดีแล้ว
(๕) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล มีมติเด็ดขาดแล้ว
(๖) เรื่องที่องค์กรตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญได้ตรวจสอบและวินิจฉัยแล้ว
(๗) เรื่องไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มาตรา 61/2 และ 61/3 ที่มีกฎกระทรวงกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะหรือเรื่องที่ได้ผ่านกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการแล้ว
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการรั บ เรื่ อ งฯ น าเรื่ อ งพร้ อ มความเห็ น /เหตุ ผ ลเสนอผู้ ไ ด้ รั บ
มอบหมายหรือเจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมาย ตามข้อ ๒.๒.๑ พิจารณา ก่อนดาเนินการนาเสนอเรื่องตามขั้นตอน
เพื่อให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาสั่งการต่อไป
๒.๓ การพิจารณาเรื่องและมอบหมายหน่วยงาน/คณะบุคคลแก้ไขปัญหา เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ
๒.๒ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกเสนอเรื่องให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้รับมอบหมาย หรือคณะกรรมการ/คณะทางานที่ได้รับแต่งตั้ง
พิจารณาวินิจฉัยโดยบันทึก ดังกล่าวให้แสดงเหตุผลหรือข้อกฎหมายประกอบความเห็นด้วยว่าเรื่ องร้องทุกข์/
ร้องเรียนที่ได้รับเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรใด และเป็นเรื่องที่อยู่ใน
อานาจหน้าที่ของอาเภอหรือ หน่ วยงานอื่น หรื อมีกฎหมายเฉพาะกาหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางพิจารณา
มอบหมาย โดยมีหลักเกณฑ์/แนวทาง พิจารณามอบหมาย ดังนี้
๒.๓.๑ เรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้พิจารณามอบหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงหรืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานไปดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาก็ได้
๒.๓.๒ เรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น (ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค)ให้จัดส่งเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียนนั้นให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยตรงพิจารณาดาเนินการต่อไปตาม
อานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น
หมายเหตุ : กรณีส่วนภูมิภาค ให้เจ้าหน้าที่จัดทาเป็นหนังสือเพื่อส่งผ่านอาเภอเพื่อให้ดาเนินการต่อไป

๒.๓.๓ เรื่ อ งที่ มี ร ะเบี ย บกฎหมายก าหนดรายละเอี ย ดขั้ น ตอน วิ ธี ก าร และระยะเวลา
ดาเนินการไว้เป็นการเฉพาะให้แจ้งผู้ร้องทราบเพื่อดาเนินการตามที่ระเบียบกฎหมายนั้นกาหนดต่อไป
๒.๔ การแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้ผู้ร้อง
ให้เจ้าหน้าทีแ่ จ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน พร้อมผลการพิจารณาของ นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลที่มอบหมายหน่วยงานหรือคณะกรรมการ/คณะทางานตรวจสอบ/แก้ไขปัญหา ให้ผู้ร้องทราบภายในไม่
เกิน 15 วันทาการนับแต่ได้มีการดาเนินการตามข้อ ๒.๓ แล้ว โดยให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบหรือ
หาก เป็นเรื่องที่มีระเบียบกฎหมายกาหนดรายละเอียดขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาดาเนินการไว้เป็นการ
เฉพาะ แล้วก็ให้แจ้งผู้ร้องทราบถึงแนวทางการดาเนินการตามที่ระเบียบกฎหมายนั้นๆ กาหนดไว้เช่นเดียวกัน

(อาจโดยเชิญผู้ร้องมาลงลายมือชื่อรับทราบ หรือส่งเป็นหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ก็ได้)
๓. วิธีการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต
๓.๑ กรณีเป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
๓.๑.๑ ให้หน่วยงานที่มีอานาจ/หน้าที่โดยตรงหรือคณะกรรมการ/คณะทางาน ที่ มอบหมาย
ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง/แก้ไขปัญหารวบรวมพยานหลักฐานทุกประเภท ( พยานเอกสาร พยานบุคคล และ
พยานวัตถุ ) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนนั้น รวมถึงการตรวจสอบสถานที่จริง (ถ้าจาเป็น) เพื่อให้
ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน นั้นอย่างชัดเจน แล้วเสนอหน.หน่วยงานนั้นๆ (กรณีหน่วยงาน)
หรือนาเข้าประชุมพิจารณา/ลงมติ (กรณีคณะกรรมการ/คณะทางาน) เพื่อพิจารณาวินิจฉัย /สั่งการพร้อม
ดาเนินการแก้ไขปัญหา และเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานเพื่อทราบ/พิจารณาต่อไป
(กรณีการดาเนินงานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ให้ขอขยายเวลามาพร้อมเหตุ ผลและขยายเวลาได้ไม่
เกิน ๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน ๑๕ วัน เว้นแต่มีเหตุจาเป็นโดยต้องได้รับอนุญาตจาก หัวหน้าหน่วยงานเป็นราย
กรณี)
๓.๑.๒ การดาเนิ น การตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ควรเปิดโอกาสให้ ผู้ เกี่ยวข้องหรือคู่กรณี ไ ด้
รั บ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง และพยานหลั ก ฐานอย่ า งเพี ย งพอ รวมทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ มี ก ารโต้ แ ย้ ง หรื อ แสดง
พยานหลักฐานอย่ างเพียงพอ ก่อนที่จะมีคาวินิจฉัยหรือคาสั่งเกี่ยวกับเรื่องนั้น โดยเฉพาะในเรื่องที่ต้องใช้
กระบวนพิจ ารณาทางปกครองเพื่อมีคาสั่ งทางปกครองรวมทั้งจะต้องถือ ปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะหรื อ
กฎหมายวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครองในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
๓.๑.๓ การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้หน่วยงานระดับท้องถิ่น ที่มีอานาจ/
หน้าที่โดยตรง หรือคณะกรรมการ/คณะทางานที่นายอาเภอมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง/แก้ไขปัญหา
พิจารณาข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ปรับเข้ากับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง
โดยให้สอดคล้องและครบถ้วนตามประเด็นข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓.๑.๔ คาวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของ หน่วยงานระดับท้องถิ่นที่มีอานาจ/
หน้าที่โดยตรง หรือคณะกรรมการ/คณะทางาน ที่นายก อบต.มอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง/แก้ไขปัญหา
ควรประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง และข้อพิจารณาพร้อมข้อสนับสนุนใน
การใช้ดุลพินิจ
๓.๑.๕ ให้ ห น่ ว ยงานระดั บ ท้ อ งถิ่ น ที่ มี อ านาจ/หน้ า ที่ โ ดยตรง หรื อ คณะกรรมการ/
คณะทางาน ที่นายก อบต.มอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง/แก้ไขปัญหา ซึ่งได้ดาเนินการตามข้อ ๓.๑.๑ –
๓.๑.๔ รายงานผลการดาเนินการให้นายก อบต. /พิจารณาตามกาหนดระยะเวลาในข้อ ๔
๓.๑.6 การตรวจสอบกลั่ น กรองการด าเนิ น งานตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง /แก้ ไ ขปั ญ หา
(ดาเนิ น การควบคู่เฉพาะกรณีเรื่องส าคัญ/เรื่องสาธารณชนติดตาม) นายกองค์การบริห ารส่ วนตาบลอาจ
มอบหมายให้มีการ ตรวจสอบในทางลับ (ดาเนินการควบคู่กับการดาเนินงานของหน่วยงานตรงเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรม/ถูกต้อง/ ชัดเจน/สามารถตอบโจทย์สาธารณะ) โดยอาจขอความร่วมมือจากหน่วยงาน/
คณะทางานเฉพาะกิจ หรือ อาเภอท้องที่ หรืออื่นใด หรือหน่วยงาน/องค์กรอิสระอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ช่วย
ตรวจสอบอีกทางหนึ่ง
๓.๑.7 ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (ที่ได้ดาเนินงาน/ได้รับ

รายงานผลการดาเนินงานตามข้อ ๓.๑.๑ – ๓.๑.๔ และ ๓.๑.๕ (ถ้ามี) ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้
รับทราบ/พิจารณาแล้ว) ให้ผู้ร้องทราบภายใน ๗ วันทาการนับแต่วันที่ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จหรือ
ได้รับแจ้งผลดาเนินการ
๓.๒ กรณีเป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ดาเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานนั้น ๆ โดยให้แจ้งหน่วยงานแจ้งผลการดาเนินการให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบด้วย
(เพื่อองค์การบริหารส่วนตาบลจะได้แจ้งผู้ร้องทราบต่อไป)
๔. ระยะเวลาดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต
๔.๑ เรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
วินิจฉัยสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับเรื่อง หรือตามห้วง
ระยะเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้วินิจฉัยสั่งการ (หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายเวลาได้อีก ไม่เกิน ๒ ครั้งๆ ละไม่เกิน ๑๕ วัน) กรณีการดาเนินงานตามข้อ ๓.๑.๕
ให้ถือกาหนดระยะเวลาตามข้างต้นด้วย เว้นแต่เป็นกรณีการขอ ความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่พิจารณาประสาน
ติดตามเรื่องต่อเนื่ องใกล้ ชิด หากเห็ นว่าจะเป็นการล่าช้า หรือการดาเนินงานของหน่วยงานมีความชัดเจน
เพียงพอ ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไปตามข้อ ๓.๑.๔ และ ๓.๑.๖ ต่อไป
หมายเหตุ : - กรณีผู้ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ/ดาเนินการยังไม่ได้รายงานผลการพิจารณาให้ทราบหรือไม่ได้ ขอขยายเวลามาในกาหนด ให้
เจ้าหน้าที่ดาเนินการติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยทาเป็นหนังสือประทับตรา และกาหนดการติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ออกเป็นเป็น
ระยะๆ ดังนี้
(๑) เตือนครั้งที่ ๑ เมื่อครบกาหนด ๓๐ วัน
(๒) เตือนครั้งที่ ๒ เมื่อครบกาหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่ได้รับการเตือนครั้งที่ ๑
(๓) เตือนครั้งที่ ๓ เมื่อครบกาหนด ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับการเตือนครั้งที่ ๒
- หากผู้ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ/ดาเนินการยังไม่รายงานผลให้ทราบรวบรวมข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่มีเสนอนายกอบต.พิจารณาเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อไป

๔.๒ เรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องนั้นไปให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงดาเนิ น การภายในระยะเวลาไม่เ กิน ๑๕ วั น นับแต่ วัน ได้รับเรื่อ ง โดยแจ้ง หน่ว ยงานพร้อมขอให้
หน่วยงานนั้นแจ้งผลการดาเนินงานหรือผลความคืบหน้าในการดาเนินงาน (หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายเวลาได้อีกตามกฎหมายเกี่ยวข้อง) ให้นายกองค์การบริการส่วนตาบล
ทราบด้วย เพื่อองค์การบริการส่วนตาบลจะได้แจ้งผู้ร้องทราบต่อไป
หมายเหตุ : อ้างอิง พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๓๘ เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วน ราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ใน
อานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ที่จะต้องตอบคาถาม หรือแจ้งการดาเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวัน หรือ
ภายในกาหนดเวลาที่กาหนดไว้

๕. การรายงานผลการดาเนินการ
๕.๑ เจ้าหน้าทีจ่ ัดทาสรุปผลดาเนินงานตามแบบรายงานหรือแบบสรุปการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เพื่อรายงานให้ นายกองค์การบริการส่วนตาบลทราบ ก่อนวันประชุม
ประจาเดือนไม่น้อย กว่า 3 วัน
๕.๒ องค์การบริการส่วนตาบลจัดทาแบบรายงานสรุปผลการปฏิบั ติตามข้อ ๔ เพื่อส่งรายงานให้
อาเภอ จังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป (ถ้ามี)

แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต (ด้วยตนเอง) ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
วันที่
เรื่อง

เดือน

พศ

.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
ข้าพเจ้า

อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
จั ง หวั ด

หมู่ที่ .
ต าบล
อ าเภ อ
โ ทรศั พ ท์
. อาชีพ.
ตาแหน่ง
.
ถือบัตร
เลขที่.
.
ออกโดย
วั น ออกบั ต ร
บั ต รหมดอายุ
. มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรี ยน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ พิจารณาดาเนินการ
ช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง
.

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทาง
อาญาหากจะพึงมี
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่
๑)
จานวน
ชุด
2)
จานวน
ชุด
3)
จานวน
ชุด
4)
จานวน
ชุด
5)
จานวน
ชุด
6)
จานวน
ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)................................................
(............................................)
ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน

แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต ( โทรศัพท์ )
วันที่
เดือน
เรื่อง

พ.ศ

.

.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
ข้าพเจ้า

อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์
อาชีพ.
ตาแหน่ง
ถือบัตร
เลขที่.
ออกโดย
วันออกบัตร
บัตรหมดอายุ
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ พิจารณาดาเนินการ
ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง
โดยขออ้าง

.
.
.
.
.
.

เป็นพยานหลักฐานประกอบ
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้ องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งให้ข้าพเจ้า
ทราบแล้วว่าหากเป็นคาร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้
(ลงชื่อ)
วันที่

เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง
เวลา

.

แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต
ที่ นธ 71701 /

.

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖180

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต
เรียน
.
ตามที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยทาง
 หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์  ด้วยตนเอง  ทางโทรศัพท์  อื่น ๆ
ลงวันที่
เกี่ยวกับเรื่อง

นั้น

องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้
แล้วตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับที่
ลงวันที่
.
และองค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า
 เป็นเรื่ องที่อยู่ ในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล และองค์การบริหารส่ว น
ตาบล ได้มอบหมายให้
เป็นหน่วยตรวจสอบและดาเนินการ
 เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล และองค์การบริหารส่วน
ตาบล ได้จัดส่งเรื่องให้
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่
เกี่ย วข้องดาเนิ น การต่อไปแล้ ว ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงาน
ดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง
 เป็ น เรื่ อ งที่ มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ไ ว้ เ ป็ น การเฉพาะแล้ ว
ตามกฎหมาย
จึงขอให้ท่านดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมาย
นั้นบัญญัติไว้ ต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายอาหะมะ วายะ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตาบลตะปอเยาะ
โทร. ๐๗๓ 640 ๐30

