ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข
เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
*************************************
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตาบล
ศรีสุข มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อ
ทาหน้าที่หลักในการบู รณาการและขับ เคลื่ อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข เพื่อให้การดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข เป็นไปตามอานาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และเพื่อปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงกาหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข เรื่อง มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลศรีสุข ”
ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างในองค์การ
บริหารส่วนตาบลศรีสุข
“ทุจริต” หมายความว่า
การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด
ในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วน
ราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึง
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย
“ข้อร้องเรียน” หมายความว่า ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด
และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชนไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มี
ธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
“การตอบสนอง” หมายความว่า การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนา
เรื่ องร้ องเรีย นเข้าสู่ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรือ อื่นๆ ตามระเบียบข้อ
กฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินการภายในเวลา สิบห้าวัน ทั้งนี้
กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรืออีเมลล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะ

-2พิจ ารณาการตอบสนองสิ้ น สุ ดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน
ดาเนินคดี หรืออื่นๆตามระเบียบข้อกฎหมาย
ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน
3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน
3.1.1 เรื่องที่จะนามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข ไนเรื่องดังต่อไปนี้
1) กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
2) กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
5) กระบวนการนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือข้อหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน
3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
3.2.1 ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
3.2.3 การกระทาทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อ
ดาเนินการสืบสวน สอบสวน)
3.2.4 คาขอของผู้ร้องเรียน
3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี
3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)
3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทาเป็นหนังสือ
3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2
3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
3.5.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข อาเภอ
สาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
3.5.2 ร้องเรียนทางจดหมาย ที่อยู่ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข หมู่ที่ 4
บ้านโคกสมบูรณ์ ตาบลศรีสุข อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
3.5.3 ร้องเรียนทางหมายเลขโทรศัพท์
- นายก อบต. 044-569109 หรือ 086-2513754
- ปลัด อบต. 044-569109 หรือ 044-569109

-33.5.4 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.srisooklocal.go.th
3.5.5 ร้องเรียนผ่าน facebook อบต.ศรีสุข
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายบุญเชบ ทองคา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และประพฤติมิชอบ
*************************************
ตามที่รัฐบาลกาหนดให้มีการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสาคัญที่
หน่วยงานของรัฐ จะต้องนาไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต ซึ่งการรับ
สินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น รวมทั้งการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกับองค์กรธุรกิจ
เอกชนเป็นการทุจริตที่เรื้อรังที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข ได้ดาเนินการประกาศ
เจตนารมณ์การป้ องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัป ชั่นขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลศรีสุ ข เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2563 และประกาศใช้แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ไปแล้วนั้น
เพื่อให้การดาเนินการเป็นปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข ในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึ งได้กาหนดมาตรการป้ องกัน และปราบปรามการรับสิ นบน เพื่อป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบขึ้นใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลศรีสุขเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริต โดยมี
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ
ดังนี้
1. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
รับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2. บุคลากรขององค์การบริ หารส่ว นตาบลศรีสุข จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสิ นบนเพื่อ
ประโยชน์ส่ว นตน หรือประโยชน์ ขององค์การบริห ารส่วนตาบลศรีสุข หรือประโยชน์ของผู้ที่เ กี่ยวข้องกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนหรือผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด
3. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข จะต้องไม่เสนอว่าจะทาให้ สัญญาว่าจะทาให้ หรือรับ
สินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการหรือ
ประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย
4. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้ จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตามช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข ทันที
5. องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข คานึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องบุคลากรที่ปฏิเสธการรับหรือ
ให้สินบน โดยจะไม่ดาเนินการด้านลบต่อบุคลากรผู้นั้น
6. สาหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การ
ดาเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดย
ถือปฏิบัติ ดังนี้
-/6.1 ห้ามใช้ตาแหน่ง...........

-26.1 ห้ามใช้ตาแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ้อง
6.2 ห้ามรับผลประโยชน์อย่างใดจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น
6.3 ห้ามใช้ตาแหน่งหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง และพวกพ้อง
6.4 ห้ามนาเจ้าหน้าที่หรือทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
6.5 ห้ามนาข้อมูลลับหรือข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและบุคคลอื่น
6.6 ให้ผู้บังคับบัญชาจรวจสอบ กากับ ติดตาม ควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
การดาเนินการใดๆ ตามมาตรการนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุขเห็นสมควรกาหนดในภายหลังเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการนี้
หากพบว่ามี
พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงกับการให้หรือรับสินบน ให้มีการตักเตือน เพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายบุญเชบ ทองคา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสุข

