ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
---------------------------------------เพื่ อให้ การดำเนิ น การด้ านการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริต ขององค์ การบริห ารส่ ว นตำบล
โคกปี่ฆ้อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง จึงกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
กรณีเกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่”
2. บทนิยามในประกาศนี้ “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเองหรือผู้อื่น “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละ
เว้น การปฏิบั ติการ อย่ างใดในตำแหน่ งหรื อหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่ งหรือหน้ าที่อันเป็ นการฝ่ าฝื น
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้
เงิน หรือทรัพย์สิน ของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม
และให้หมายความ รวมถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย “ข้อร้องเรียน” หมายถึง
ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และข้อ
กล่ าวหาเจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ ที่ ไม่ ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการด้ ว ย ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ประชาชน ไม่ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
ตรวจสอบและ น าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตาม
ระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการภายในเวลาสิบ
ห้าวัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรืออีเมล์ติดต่อของผู้
ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้ง
ตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน
3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน
3.1.1 เรื่องที่ จ ะนำมาร้องเรี ย นต้องเป็นเรื่องที่ ผู้ ร้องเรียนได้รับ ความเดือดร้อนหรือ เสี ยหาย อั น
เนื่ อ งมาจากเจ้ าหน้ าที่ ในเรื่ องดั งต่ อ ไปนี้ (1) กระทำการทุ จ ริตต่ อ หน้ าที่ ราชการ (2) กระทำความผิ ด ต่ อ
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ (3) ละเลยหน้ าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิน
สมควร (5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
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3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ เสียหายแก่บุคคล
ที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน
3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
3.2.1 ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ติดต่อกลับ
3.2.2 ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
3.2.3 การกระทำทั้งหลายที่เป็ น เหตุแห่ งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ พฤติการณ์ ตาม
สมควรเกี่ ย วกับ การกระทำดังกล่ าว หรื อแจ้งช่องทาง เบาะแสการทุ จริต ของเจ้าหน้ าที่อ ย่าง ชั ดเจนเพื่ อ
ดำเนินการสืบสวน สอบสวน
3.2.4 คำขอของผู้ร้องเรียน
3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี
3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี)
3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ หลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ
3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ
3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อ
ร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
3.5.1 ส่งข้อร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมือง สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
3.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้องที่
http://www.kokpeekkhong.go.th
4. กระบวนการพิจารณาดำเนินการ
4.1 ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เป็นหน่วยงานหลักในการ
รับเรื่องร้องเรียน
4.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้หั วหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์รวบรวมข้อมูลการ ร้องเรียน
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะ ตามที่กำหนด
ในประกาศนี้
4.3 ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใดๆ ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้ ร้องเรียน
แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือ
เป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองสระแก้ว หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียน ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อหัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อ
ดำเนินการต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะ
สามารถกระทำได้
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4.4 กรณีที่ผู้บริหาร เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ มอบหมายให้ผู้ใด
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดำเนินการตามคำสั่งนั้น
4.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวข้อง และ
พิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดำเนินการให้ แล้วเสร็จ
โดยเร็ว พร้อมทั้งทำความเห็นเสนอผู้บริหาร ว่ามีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้น หรือไม่ และเป็น
การกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา ให้เสนอความเห็นต่อผู้บริหาร และยุติเรื่อง
4.6 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ ผู้ถูก
กล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
4.7 ให้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้ บริหาร ภายในสามสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยาย
ระยะเวลาดำเนินการต่อผู้บริหาร โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
4.8 เมื่ อมี ก ารดำเนิ น การในเบื้ อ งต้ น เป็ น ประการใด ให้ ศู น ย์ รับ เรื่อ งร้องเรีย นร้อ งทุ กข์ แ จ้ง ให้ ผู้
ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ ร้องเรียน
ได้
4.9 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนตำบล
โคกปี่ฆ้อง ให้ดำเนินการดังนี้
4.9.1 ส่ งต่ อ เรื่ อ งร้ องเรี ย นไปยั งหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ องโดยตรง ในกรณี ที่ ข้อ ร้อ งเรียน ระบุ ถึงชื่ อ
หน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
4.9.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยตรง
พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อ ข้อร้องเรียน
จึงประกาศมาให้ทราบด้วยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4

(นายสมโชค เคลือบคลาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

