ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
เรื่อง หลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน
กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ ขององคการบริหารสวนตําบลแมสุก
ประจําปงบประมาณ 256๕
***************************
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทางองคการบริหารสวน
ตําบลแมสุก จึงไดจัดทําหลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนการทุจริต
แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิช อบ เพื่อ ทําหนาที่หลักในการบูรณาการและขับ เคลื่อนแผนการ
ปองกันและ ปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุมครองจริยธรรมภายในองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
เพื่อใหการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
แมสุก เปนไปตามอํานาจหนาที่ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ จึงกําหนดหลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนกรณีเกิดการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลแมสุก ประจําปงบประมาณ 256๕ ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้ เ รียกวา “ประกาศองคก ารบริห ารสว นตํา บลแมสุก เรื่อง หลักเกณฑ
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมสุก ประจําปงบประมาณ 256๕ ”
ขอ 2 บทนิยามในประกาศนี้
“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางในองคการบริหาร
สวนตําบลแมสุก
“ทุจริต” หมายความวา การแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง
หรือผูอื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การที่เจาหนาที่ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติการอยางใด
ในตําแหนงหรือหนาที่ หรือใชอํา นาจในตํา แหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบั งคั บ
คําสั่งอยาง ใดอยางหนึ่ง ซึ่งมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของสวน
ราชการไมวาการ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั้นเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม และหมายความรวมถึงการ
ประมาทเลินเลอในหนาที่ ดังกลาวดวย

/“ขอรองเรียน”

-2“ขอรองเรียน” หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด และขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
รับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคาํ นึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง และไมมีธรรมาภิบาล
ตามที่ กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
“การตอบสนอง” หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ การตรวจสอบและนําเรื่อง
รองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบกฎหมาย
พรอมกับ แจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการภายในเวลา 15 วัน ทั้งนี้กรณี
ข อ รอ งเรี ย นไม ไ ด ร ะบุ ชื่ อ ที่ อ ยู หรื อ หมายเลขโทรศั พ ท ที่ ติด ต อ ได หรื อ ทางอี เ มล ติ ด ต อ ของผู ร อ งเรี ย น
จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน
ดําเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามที่ระเบียบกฎหมาย
ขอ 3 หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน
3.1 หลักเกณฑการรองเรียน
3.1.1 เรื่องที่จะนํามารองเรียนตองเปนเรื่องที่ผูรองไดรับความเดือดรอนหรือ เสียหาย
อันเนื่องมาจากเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมสุกในเรื่องดังตอไปนี้
(1) กระทําการทุจริตตอหนาที่ราชการ
(2) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
(3) ละเลยหนาที่ตามกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร
(5) กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย
3.1.2 เรื่องที่รองเรียนตองเปนเรื่องจริงที่มีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวที่สรางความ เสียหาย
แกบุคคลที่ขาดหลักฐานแวดลอมที่ปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน
3.2 ขอรองเรียนใหใชถอยคําสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้
3.2.1 ชื่อและที่อยูของผูรองเรียน
3.2.2 ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเปนเหตุแหงการรองเรียน
3.2.3 การกระทําทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือ พฤติการณ
ตามสมควรเกี่ย วกับ การกระทําดัง กลา ว (หรือ แจง ช องทางของการทุจ ริตของเจา หนาที่ อยา งชัดเจนเพื่ อ
ดําเนินการสืบสวน สอบสวน)
3.2.4 คําขอของผูรองเรียน
3.2.5 ลายมือชื่อของผูรองเรียน
3.2.6 ระบุ วัน เดือน ป
3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถามี)

/3.3 กรณี...

-33.3 กรณีการรองเรี ยนที่ มีลักษณะเป นบัต รสนเท ห จะรั บพิจารณาเฉพาะรายที่ร ะบุ
หลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น
3.4 เรื่องรองเรียนที่อาจไมรับพิจารณา
3.4.1 ขอรองเรียนที่มิไดทําเปนหนังสือ 3.4.2 ขอรองเรียนที่ไมระบุพยานหรือหลักฐานที่
เพียงพอ 3.4.3 ขอรองเรียนที่ไมมีรายการตามขอ 3.2
3.5 ชองทางการรองเรียน ผูรองเรียนสามารถสงขอความรองเรียนผานชองทาง ดังนี้
3.5.1 สงขอรองเรียนหรือรองเรียนดวยตนเองโดยตรงที่ องคการบริหารสวนตําบลแมสุก
เลขที่ 1๕๙ หมูที่ ๑2 ตําบลแมสุก อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ๕๒๑๒๐
3.5.2 รองเรียนผานเว็บไซต ที่ https://www.maesook.go.th รองเรียน รองทุกข องคการ
บริหารสวนตําบลแมสุก
3.5.3 รองเรียนผานศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลแมสุก
3.5.4 รองเรียนทางตูไปรษณีย
- หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน)
- บัตรสนเทห (ไมลงชื่อไมรองเรียน)
3.5.5 รองเรียนทางโทรศัพท โทร. 0-5483-3135
3.5.6 รองเรียนผานทางเฟสบุค “องคการบริหารสวนตําบลแมสุก”
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 256๕

(นายนพดล เมืองคําบุตร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสุก

