
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
เรื่อง  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
________________________________  

 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี 2562 ได้
ก าหนดให้มีมาตรการภายใน เพ่ือเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนแพง จึงได้จัดท าประกาศมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนแพง  ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
 ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้ “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการพนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้าง ในองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควร
ได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือ
ละเว้นการปฏิบัติการอย่าง ใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การ เก็บรักษา หรือ
การใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็
ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาท เลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อ
ร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และ
ข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย ความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมมาภิบาลตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
ตรวจสอบและน า เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตาม
ระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา สิบ
ห้าวัน ทั้งนี้ กรณีข้อ ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้
ร้องเรียนจะพิจารณาการ ตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้ง
ตักเตือนด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
 ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
 3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
 3.1.1 เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
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 (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
 (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
 (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
 (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 
 3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคล
ที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
 
 3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
 
 3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
 3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
 3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ พฤติการณ์ตาม
สมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพ่ือ ด าเนินการ
สืบสวนสอบสวน) 
 3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
 3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
 3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี 
 3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
  
 3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ หลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
  
 3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
 3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
 3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหรักฐานเพียงพอ 
 3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
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 3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
 
 3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง เลขที่ 
99 หมู่ที่ 8 ต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
 3.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานที่ http://www.tambonponpang.go.th (ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน) 
 3.5.3 ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
 3.5.4 ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ – หนังสือร้องเรียน(ลงชื่อผู้ร้องเรียน) – บัตรสนเท่ห์(ไม่ลงชื่อผู้
ร้องเรียน) 
 3.5.5 ร้องเรียนทาง 042 019 019 
 3.5.6 ร้องเรียนทาง Facebook “องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง” 
 
 หากเป็นกรณีหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ได้แจ้งผลการตรวจสอบการทุจริตหรือรายงานความเห็น
เกี่ยวกับ ความเสียหาย เช่น รายงานความเห็นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกอง/ส านัก) มีหน้าที่รายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงทราบ ทั้งนี้ หากปรากฏว่าพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนแพงหรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ หรือได้รับทราบหรือรับแจ้งเหตุในกรณี ดังกล่าวเพิกเฉยไม่รายงาน
เหตุเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบให้ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้มีการ
ด าเนินการทางวินัย และด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

 
 

 
(นายศิริ  นิลแสง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
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