ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต
และประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่
**********************************************
ด้วยรัฐบาลได้มี นโยบายส่งเสริม การบริห ารราชการแผ่นดินตามหลัก ธรรมาภิบ าล และ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝัง
ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต
ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และการประเมิน
คุณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ วยงานภาครัฐ (ITA) ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพื่อ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติเมื่อพบเรื่องร้องเรียน
การทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลศรีส าราญ เป็ นไปตามอ านาจหน้าที่ ให้ ส อดคล้องกั บ ยุท ธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) จึงกาหนดหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณี
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ดังนี้
ข้ อ 1 ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลศรี ส าราญ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิ บัติ เกี่ย วกั บการจัด การข้ อร้องเรีย นกรณี เกิ ดการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่”
ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้
“เจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า พนักงานองค์การบริห ารส่วนตาบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
“ประพฤติ มิ ช อบ” หมายความว่ า การที่ เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ หรื อ ละเว้น การ
ปฏิบัติการอย่างใดในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงิน
หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และ
ให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย
/"ข้อร้องเรียน"...

-2“ข้อร้องเรียน” หมายความว่า ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ไม่ได้ป ฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่กาหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
“การตอบสนอง” หมายความว่า การตรวจสอบและน าเรื่อ งร้อ งเรีย นเข้า สู่
กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้ง
ให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียน
ไม่ ได้ร ะบุชื่อ และที่ อ ยู่ห รือ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ ติดต่อได้ห รืออีเมลล์ ติดต่อของผู้ร้องเรียน จะพิจ ารณา
การตอบสนองสิ้นสุดที่การนาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนดาเนินคดี
หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย
ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน
3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน
3.1.1 เรื่องที่จะนามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(2) กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
(3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(5) กระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลัก ษณะกระแสข่าว
ที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุ คคลที่แน่นอน
3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
3.2.1 ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
3.2.3 การกระท าทั้ ง หลายที่ เ ป็ น เหตุ แ ห่ ง การร้ อ งเรี ย น พร้ อ มทั้ ง
ข้อเท็ จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกั บ การกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจ ริต
ของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อดาเนินการสืบสวน สอบสวน)
3.2.4 คาขอของผู้ร้องเรียน
3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี
3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)
3.3 กรณีการร้องเรียนที่มี ลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่
ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
/3.4 เรื่องร้องเรียน...

-33.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทาเป็นหนังสือ
3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2
3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนโดยตรงที่สานักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนตาบลศรีสาราญ เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๓ ตาบลศรีสาราญ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๔๐
3.5.2 แจ้ง เรื่องร้องเรียนผ่านเว็บ ไซต์ ขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบล
ศรีสาราญ http://www.srisumsal.go.th หรือทาง Facebook องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ
3.5.3 ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ 0 ๔๔๘๑ ๐๖๓๓ หรือทางโทรสาร
0 ๔๔๘๑ ๐๖๓๓
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายทรงศิริ นราพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสาราญ

