ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
*********************
ตามหลักยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกลาง มีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตประพฤติ
มิชอบ เพื่อทาหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่ อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง เพื่อให้การดาเนินการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครับ จึง กาหนดหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิ บัติเกี่ยวกับการ
จัดการข้อ ร้อ งเรีย น กรณีเ กิด การทุ จริ ตและประพฤติ มิช อบของเจ้า หน้ าที่ ขององค์ การบริห ารส่ว นต าบล
บ้านกลาง ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง เรื่อง มาตรการและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง”
ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ใน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หือละเว้นการปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ อันเป็ นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคั บ คาสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง มุ่ง หมายจะควบคุมดูแลการเก็บ รักษาหรื อการใช้ เงินหรื อ
ทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้น เป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้
หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย
“ข้อร้องเรียน” หมายความว่า ข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรั ฐในสัง กัดและข้อกล่ าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไ ม่ไ ด้ปฏิบัติหน้า ที่
ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และ
ไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
“การตอบสนอง” หมายความว่ า การส่ ง ต่ อ ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
การตรวจสอบและนาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จ จริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่นๆ
ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินการภายในเวลา
สิบห้า วัน ทั้ ง นี้ กรณีที่ ข้อร้ องเรี ยนไม่ได้ร ะบุชื่ อและที่อยู่ห รือหมายเลขโทรศัพ ท์ที่ติ ดต่อได้ หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ติดต่อของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดข้อมูลการร้องเรียน
หลักเกณฑ์การร้องเรียน
๑. ต้ อ งเป็ น เรื่ อ งที่ ผู้ ร้ อ งเรี ย นได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น เสี ย หาย อั น เนื่ อ งมาจาก
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง ดังนี้
- ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
- กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
- ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
- ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินเวลาอันสมควร
- กระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่หรือขัดต่อกฎหมาย
๒. ต้องเป็นเรื่องที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่ สร้างความเสียหายแก่บุคลคลที่
ขาดพยานหลักฐานชัดเจนแน่นนอน
รายละเอียดข้อมูลการร้องเรียน
๑. ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
๒. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
๓. 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 อ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อ
ดาเนินการสืบสวนสอบสวน)
๔. คาขอของผู้ร้องเรียน
๕. ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
๖. ระบุวัน เดือน ปี
๗. ระบุพยานหลักฐาน เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล(ถ้ามี)
ช่องทางการร้องเรียน
๑. รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ www.baanklang.go.th
๒. ร้องเรียนผ่านตู้รับ/กล่องรับความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
๓. ไปรษณีย์ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ส่ง มาที่ องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกลาง เลขที่ ๑๗๔ หมู่ ๗ ถนนชยางกูร ตาบลบ้านกลาง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐
๔. ยื่นโดยตรง(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ณ สานักปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกลาง
๕. โทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๒ ๐๕๒ ๒๑๔ ต่อ ๑๑
๖. โทรสาร หมายเลข ๐๔๒ ๐๕๒ ๒๑๓
๗. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : palad@baanklang.go.th
๘. Facebook : อบต.บ้านกลาง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

๓
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุนทา บรรหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง

