
 

 

 

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
เรื่อง  มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน  
กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  

..................................................................... 
 

รัฐบาล ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยถือเป็น               
วาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้ เกิดผลที่ เป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล                       
ในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบาย         
ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน 
กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็งดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง เรื่องมาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่                  
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง” 

ข้อ 2 บทนิยาม  
 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างตามภารกิจ ลูกจ้างทั่วไป 

พนักงานจ้างเหมา ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่ง                   

หรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้ อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่                       
ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้  เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน หรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน 

 “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืน 
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือ
ทรัพย์สินของแผ่นดิน ซึ่งมิใช่การทุจริตต่อหน้าที่ 

 “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบ 
 “การตอบสนอง” หมายถึง การตรวจสอบ และน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู้กระบวนการสอบสวน

ข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจะพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุด 
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ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียนตามประกาศฉบับนี้ 
 3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
 3.1.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 

อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบ 
       3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้น มิใช่

ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคล
แน่นอน 

 3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและอย่างน้อยต้องระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
       3.2.1 ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ 
       3.2.2 ชื่อหน่วยงาน หรอืเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
       3.2.3 ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าวเพียงพอที่จะ

เป็นช่องทาง เบาะแสของการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบ เพ่ือด าเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ 
       3.2.4 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
       3.2.5 ระบุวัน เดือน ปี  
       3.2.6 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 

   3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
   3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
         3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
         3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ 
         3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
   3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
         3.5.1 การติดต่อด้วยตัวเอง 
         3.5.2 ทางไปรษณีย์ส่งถึงองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง หมู่ 4 ต าบลโนนเต็ง 
อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260 
         3.5.3 ทางเว็บไซตอ์งค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง www.nonteng.go.th 
หัวข้อ ร้องเรียน-ร้องทุกข์ /ร้องเรียนการทุจริต 
         3.5.4 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : nonteng_ng@hotmail.com 
         3.5.5 ทางโทรศัพท์ 044-756-273 
         3.5.6 ทางโทรสาร 044-756-274 
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  ข้อ 4 กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
   4.1 ให้งานนิติการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง รับเรื่องร้องเรียน              
กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง และด าเนินการ
ตอบสนองข้อร้องเรียน โดยพิจารณาด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งมาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครองและมาตรการทางกฎหมาย โดยถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่               
18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561                 
โดยเคร่งครัด รวมทั้งการประสานงานเร่งรัด และติดตามเกีย่วกับการด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ 
   4.2 ให้งานนิติการ แจ้งผลการด าเนินการเบื้องต้น ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลา              
15 วันท าการ ส าหรับกรณีที่มีข้อมูลสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
   4.3 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของเจ้าหน้าที่                
ในงานนิติการให้ด าเนินการดังนี้ 
         4.3.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง ในกรณีที่ข้อ
ร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้นๆ และถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
        4.3.2 ส่งเรื่องไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแนะน าให้ผู้ร้องเรียนทราบกระบวนการที่ถูกต้อง และถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
   4.4 ให้งานนิติการจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ทุกๆ 6 เดือน  
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕63 
 
  

                                                                                                   

                      (นายธีระพล ขอใบกลาง) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเต็ง 
 
 
 
 

 
 
 
 


