ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
เรื่อง หลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
.....................................................
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและการปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
เพื่อการดําเนินการดานการปอ งกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทรเปนไปตามอํานาจหนาที่และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและการปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรจึงกําหนดหลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการขอรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐขององคการบริหารสวนจังหวัด
สุรินทร ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา ประการองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร เรื่อง หลักเกณฑ มาตรการ
และแนวทางปฏิบัติเกี่ ยวกับ การจัดการขอ รองเรียน กรณีเกิดการทุ จริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
ขอ ๒ บทนิยามในประกาศนี้
“ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด” หมายความวา ขาราชการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนจังหวัด และไดรับเงินโดยมีอัตราเงินเดือนและตําแหนงในงบประมาณที่องคการบริหารสวนจังหวัด
กําหนดขึ้น
“ทุจริต” หมายความวา การแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง
หรือผูอื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การที่เจาหนาที่ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติการอยางใดใน
ตําแหนงหรือหนาที่ หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาทีอ่ ันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง อยาง
ใดอยางหนึ่ง ซึ่งมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงิน หรือทรัพยสินของสวนราชการ ไมวา
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั้นเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม และใหหมายความรวมถึงการประมาทเลินเลอ
ในหนาที่ดังกลาวดวย
“ขอรองเรียน” หมายถึง ขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบของเจ าหนาที่ ของรั ฐ ในสั ง กั ด และขอ กล าวหาเจ า หนาที่ ข องรั ฐ ที่ ไม ไดป ฏิบั ติห น าที่ ร าชการดว ยความ
รับผิดชอบตอประชาชน ไมมี คุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ ตั้งและไมมี ธรรมาภิบาล
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
“การตอบสนอง” หมายถึง การสง ตอให แกหนวยงานที่เกี่ ยวขอ ง การตรวจสอบและนําเรื่อ ง
รองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบขอกฎหมายพรอม
กับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการภายในเวลา สิบหาวัน ทั้งนี้ กรณีขอรองเรียน
ไมไดระบุชื่อและที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได หรืออีเมลติดตอของผูรองเรียนจะพิจารณาการตอบสนอง
สิ้นสุดที่การนําเรื่องรองเรียนเขาสูก ระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ
ขอกฎหมาย
/ขอ ๓ หลักเกณฑ...

-๒ขอ ๓ หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน
๓.๑ หลักเกณฑการรองเรียน
๓.๑.๑ เรื่ อ งที่ จ ะนํ ามาร อ งเรี ยนตอ งเป นเรื่ อ งที่ ผู ร อ งไดรั บ ความเดือ ดร อ นหรื อ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) กระทําการทุจริตตอหนาที่ราชการ
(๒) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
(๓) ละเลยหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
(๔) ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร
(๕) กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย
๓.๑.๒ เรื่องที่รองเรียนตองเปนเรื่องจริงที่มีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวที่สรางความ
เสียหายแกบุคคลที่ขาดหลักฐานแวดลอมที่ปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน
๓.๒ ขอรองเรียนใหใชถอยคําสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้
๓.๒.๑ ชื่อและที่อยูของผูรองเรียน
๓.๒.๒ ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่เปนเหตุแหงการรองเรียน
๓.๒.๓ การกระทํ าทั้ ง หลายที่ เ ป นเหตุแ ห ง การร อ งเรี ย น พร อ มขอ เท็ จ จริ ง หรื อ
พฤติการณตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว (หรือแจงชองทางเบาะแสการทุจริตของเจาหนาที่อยางชัดเจน
เพื่อดําเนินการสืบสวน สอบสวน)
๓.๒.๔ คําขอของผูรองเรียน
๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผูรองเรียน
๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ป
๓.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถามี)
๓.๓ กรณีก ารร อ งเรี ยนที่ มี ลัก ษณะเป นบั ตรสนเท ห จะรับ พิ จ ารณาเฉพาะรายที่ ร ะบุ
หลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น
๓.๔ เรื่องรองเรียนที่อาจไมรับพิจารณา
๓.๔.๑ ขอรองเรียนที่มิไดทําเปนหนังสือ
๓.๔.๒ ขอรองเรียนที่ไมระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
๓.๔.๓ ขอรองเรียนที่ไมมีรายการตามขอ ๓.๒
๓.๕ ชองทางการรองเรียน ผูรองเรียนสามารถสงขอรองเรียนผานชองทาง ดังนี้
๓.๕.๑ สงขอรองเรียนหรือรองเรียนดวยตนเองโดยตรงที่ ศูนยดํารงธรรมองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุรินทร ถนนหลักเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ๓๒๐๐๐
๓.๕.๒ รองเรียนผานเว็บไซต องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร www.surinpao.org
(รองเรียนรองทุกข)
๓.๕.๓ รองเรียนที่
- E-mail : surinsurinpao@gmail.com
- โทรสาร 04 451 5581
/ขอ ๔ กระบวนการ...

vilalaJ
e^<r

^

vi 2>s- i/

a/

s:.-b

-UTJUPITUVI

nicu a-3miuvni?TuViT^fi'uvi

^.eTi.te nisu
nisu

o^

