ประกาศองคการบริหารส&วนตําบลขาแขม
เรื่อง หลักเกณฑฑ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
----------------------------------------------------------ตามยุทธศาสตรช
าสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาค
ภาครัฐ องคการบริหารสวน
ตําบลนาแขม มีแนวปฏิบัติการจั
ารจดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส ดานก
านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเพื่อทําหนาที่หลักในการบู
รบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปร
าบปรามการทุจริต และการ
สงเสริมคุมครองจริยธรรมในองค
นองคการบริหารสวนตําบลนาแขม เพื่อใหการดําเนินการดานการปองกั
ก
นและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ขององคก
องคการบริ ห ารสวนตํ า บลนาแขม เป< น ไปตามอํ า นาจหนาที
นาจ
่ ใ หสอดคลองกั บ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองก
องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐจึงกําหนดหลั
หลักเกณฑ
เ
มาตรการ และ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ
ารจัดการขอรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤต
พฤติมิชอบของเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม
าแขม ดังนี้
ขอ 1 ประกา
ะกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนา
ลนาแขม เรื่อง หลักเกณฑ
มาตรการ และแนวทางปฏิิบัติเกี่ย วกับการจัดการขอรองเรี ยนกรณีเ กิดการทุุ จริตแและประพฤติ มิชอบของ
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวน
สวนตําบลนาแขม”
ขอ 2 บทนินิยามในประกาศนี
า
้ “เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจางในองคการ
คการบริหารสวนตําบลนาแขม “ทุจริต” หมายความวา
ามวา การแสวงหาประโยชน
ที่มีควรไดโดยชอบดวยกฎหมายส
มายสําหรับตนเองหรือผูอื่น “ประพฤติมิชอบ” หมายค
มายความวา การที่เจาหนาที่
ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติการอยางใดในตํ
าร
าแหนงหรือหนาที่ หรือใชอํานาจในตํ
ในตําแหนงหรือหนาที่อันเป<น
การฝ5าฝ6นกฎหมาย ระเบียบ ขอบั
ขอ งคับ คําสั่งอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมุงหมายจะควบ
ควบคุมดูแลการรับ การเก็บ
รักษา หรือการใชเงินหรือทรัรัพยสิ
ยสนของสวนราชการไมวาการปฏิบัติ หรือละเวนการ
นการปฏิบัตินั้นเป<นการทุจริต
ดวยหรือไมก็ตาม และใหหมายค
มายความรวมถึงการประมาทเลินเลอในหนาที่ดังกลาวด
ลาวดวย “ขอรองเรียน”
หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุ
ารทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิมิชอบ
อบของเจาหนาที่ของรัฐใน
สังกัด และขอกลาวหาเจาหนาท
นาที่ของรัฐที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรัับผิดชอบตอประชาชน ไมมี
คุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเป<นที่ตั้งและไมมีธรรมาภิบาลตา
ลตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกํ
วข
าหนดไว “การตอบสนอง” หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานที
กา
่
เกี่ ย วของ การตรวจสอบและน
ละนํ า เรื่ อ งรองเรี ย นเขาสู กระบวนการสอบสวนขอ
นขอเท็ จ จริ ง แจงตั ก เตื อ น
ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบี
ะเบียบขอกฎหมายพรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหร
ผลหรือความคืบหนาของการ
ดําเนินการภายในเวลาสิบหาวัวัน ทั้งนี้ กรณีที่ขอรองเรียนไมไดระบุชื่อและที่อยูหรืรือหมายเลขโทรศั
หม
พทที่ติดตอ
ได หรืออีเมลติดตอของผูรองเร
องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การเรื่องรองเรี
งรอง ยนเขาสูกระบวนการ
สอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือนดํ
น าเนินคดี หรืออื่นๆตามระเบียบขอกฎหมาย
/ขอ3หลักเกณฑ...

-2ขอ 3 หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน
3.1 หลักเกณฑการรองเรียน
3.1.1 เรื่ อ งที่ จ ะนํ า มารองเรี ย นตองเป< น เรื่ อ งที่ ผู รองไดรั บ ความเดื อ ดรอนหรื อ
เสียหายอันเนื่องมาจากเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลนาแขม ในเรื่องดังตอไปนี้
(1) กระทําการทุจริตตอหนาที่ราชการ
(2) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชกา
(3) ละเลยหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกิดสมควร
(5) กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย
3.1.2 เรื่องที่รองเรียนตองเป<นเรื่องจริงที่มีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวที่สรางความ
เสียหายแกบุคคลที่ขาดหลักฐานแวดลอมที่ปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน
3.2 ขอรองเรียนใหใชถอยคําสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้
3.2.1 ชื่อและที่อยูของผูรองเรียน
3.2.2 ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่เป<นเหตุแหงการรองเรียน
3.2.3 การกระทําทั้งหลายที่เป<นเหตุแหงการรองเรียน พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือ
พฤติการณตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว (หรือแจงชองทางแสการทุจริตของเจาหนาที่อยางชัดเจน
เพื่อดําเนินการสืบสวน สอบสวน
3.2.4 คําขอของผูรองเรียน
3.2.5 ลายมือชื่อของผูรองเรียน
3.2.6 ระบุวัน เดือน ปL
3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถามี)
3.3 กรณีการรองเรียนที่มีลักษณะเป<นบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น
3.4 เรื่องรองเรียนที่อาจไมรับพิจารณา
3.4.1 ขอรองเรียนที่มิไดทําเป<นหนังสือ
3.4.2 ขอรองเรียนที่ไมระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
3.4.3 ขอรองเรียนที่ไมมีรายการตามขอ 3.2
3.5 ชองทางการรองเรียน ผูรองเรียนสามารถสงขอความรองเรียนผานชองทาง ดังนี้
3.5.1 สงขอรองเรียนหรือรองเรียนดวยตนเองโดยตรงที่องคการบริหารตําบล
นาแขม หมูที่ 7 ตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
3.5.2 รองเรียนผานเว็บไซตสํานักงานที่ www.Nakhamloei.co.th
(ศูนยรับเรื่องรองเรียน)
3.5.3 รองเรียนผานศูนยยุติธรรมตําบลนาแขม
3.5.4 รองเรียนทางตูไปรษณีย
- หนังสือรองเรียน (ลงซื่อผูรองเรียน
- บัตรสนเทห (ไมลงซื่อไมรองเรียน)
/3.5.5รองเรียน...

-33.5.5 รองเรียนทางโทรศัพท /ศูนยยุติธรรมตําบลนาแขม 042-870046
3.5.6 รองเรียนทางเว็บไซต “องคการบริหารสวนตําบลนาแขม”
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

(นายธนชิต สุพรหมอินทร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาแขม

