ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา
********************
ด้ว ยรั ฐ บาลได้มีน โยบายส่ งเสริมการบริห ารราชการแผ่ นดินตามหลั กธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยใช้มาตรการทางกาหมาย การปลูกฝัง ค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด
ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนิ น การด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริห าร
ส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา จึง กาหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่
พัฒนา ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลละลม เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ
และแนวทางการปฏิบัติเกี่ย วกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา”
ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป
“ทุจ ริต ” หมายความว่า การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โ ดยชอบด้ว ยกฎหมาย
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
“ประพฤติมิช อบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการ
อย่างใดในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ค าสั่ ง อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ซึ่ ง มุ่ ง หมายจะควบคุ ม ดู แ ลการรั บ การเก็ บ รั ก ษา หรื อ การ ใช้ เ งิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น
ของส่วนราชการไม่ว่าการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงการ
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย
“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
/การตอบสนอง...

-2“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนา
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบกฎหมาย
พร้ อมกับ แจ้ งให้ ผู้ ร้ องเรีย นทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินการภายในเวลา 15 วัน ทั้งนี้ กรณีข้อ
ร้องเรียนมิได้ระบุชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรือทางอีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน จะพิจารณา
การตอบสนองสิ้ น สุ ด ที่การน าเรื่ อ งร้ องเรี ย นเข้ าสู่ ก ระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้ง ตักเตื อน ดาเนินคดี
หรืออื่นๆ ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน
3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน
3.1.1 เรื่ องที่ จะนามาร้อ งเรียนต้อ งเป็ นเรื่ องที่ผู้ ร้ องเรีย นได้ รับ ความเดือดร้อ น
หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(2) กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
(3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(5) กระการนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน
3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
3.2.1 ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ติดต่อกลับ
3.2.2 ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
3.2.3 การกระท าทั้ ง หลายที่ เ ป็ น เหตุ แ ห่ ง การร้ อ งเรี ย น พร้ อ มทั้ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง
หรื อพฤติ การณ์ ตามสมควรเกี่ ย วกับ การกระทาดัง กล่ า ว หรื อแจ้ง ช่อ งทาง เบาะแสการทุจ ริต ของเจ้า หน้ า ที่
อย่างชัดเจนเพื่อดาเนินการสืบสวนสอบสวน
3.2.4 คาขอของผู้ร้องเรียน
3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี
3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี)
3.3 กรณี การร้ องเรี ยนที่มี ลั กษณะเป็ นบั ตรสนเท่ ห์ จะรับพิ จารณาเฉพาะรายที่ ระบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทาเป็นหนังสือ
3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ
3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2
3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
3.5.1 ส่งข้อร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ องค์การบริหารส่วนตาบล
ละลมใหม่พฒ
ั นา เลขที่ 103 หมู่ที่ 3 ตาบลละลมใหม่พัฒนา อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
3.5.2 ร้ อ งเรี ย นผ่ า นเว็ บ ไซต์ ที่ www.lalommaipatthana.go.th (ร้ อ งเรี ย น
ร้องทุกข์)
/3.5.3..

-33.5.3 ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ก “องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา”
3.5.4 ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ เบอร์ 0-447-5615-5 , 0-447-5615-6
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. ๒๕62
(นายนา ปลอดกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา

