
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 

เรื่อง  มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   

 ************************************* 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบล  
ศรีสุข  มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส  ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือ
ท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  เพ่ือให้การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และเพ่ือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จึงก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  ดังนี้ 
 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข เรื่อง มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีสุข ” 
 ข้อ 2  บทนิยามในประกาศนี้ 
  “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า  ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในองค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีสุข 
  “ทุจริต” หมายความว่า  การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ
ตนเองหรือผู้อ่ืน 
  “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด
ในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา  หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วน
ราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม  และให้หมายความรวมถึง
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
  “ข้อร้องเรียน” หมายความว่า ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชนไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มี    
ธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย  ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
  “การตอบสนอง” หมายความว่า การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน า
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรือ อ่ืนๆ ตามระเบียบข้อ
กฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา สิบห้าวัน ทั้งนี้ 
กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรืออีเมลล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะ 
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พิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน
ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆตามระเบียบข้อกฎหมาย 
 ข้อ 3  หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
  3.1  หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
   3.1.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข ไนเรื่องดังต่อไปนี้ 
   1)  กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
   2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
   3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
   4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
   5) กระบวนการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือข้อหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
   3.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
  3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
   3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
   3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
   3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพ่ือ
ด าเนินการสืบสวน สอบสวน) 
   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 จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
  3.4  เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
   3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
   3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
   3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
  3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
   3.5.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  อ าเภอ
ส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ 
   3.5.2 ร้องเรียนทางจดหมาย ที่อยู่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข หมู่ที่ 4 
บ้านโคกสมบูรณ์  ต าบลศรีสุข  อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  32170 
   3.5.3  ร้องเรียนทางหมายเลขโทรศัพท์ 
    - นายก อบต.  044-569109 หรือ  086-2513754 
    - ปลัด อบต.   044-569109    หรือ  044-569109 
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   3.5.4  ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.srisooklocal.go.th 
   3.5.5  ร้องเรียนผ่าน facebook อบต.ศรีสุข 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
                                                              

                                                                       
                                                                   (นายบุญเชบ  ทองค า) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

และประพฤติมิชอบ    

 ************************************* 
 ตามที่รัฐบาลก าหนดให้มีการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญที่
หน่วยงานของรัฐ จะต้องน าไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริต  ซึ่งการรับ
สินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืน รวมทั้งการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกับองค์กรธุรกิจ
เอกชนเป็นการทุจริตที่เรื้อรังที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  ได้ด าเนินการประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข เมื่อวันที่ 1  
ตุลาคม  2563 และประกาศใช้แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2563  ไปแล้วนั้น    
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  ในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการรับสินบน  เพ่ือป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบขึ้นใหม่  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีสุขเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดการทุจริต โดยมี
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพ่ือป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ 
ดังนี้ 
 1.  บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
รับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 2. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน  หรือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข หรือประโยชน์ของผู้ที่เ กี่ยวข้องกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 
 3. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จะต้องไม่เสนอว่าจะท าให้ สัญญาว่าจะท าให้ หรือรับ
สินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการหรือ
ประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
 4. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้ จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตามช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข ทันที 
 5. องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องบุคลากรที่ปฏิเสธการรับหรือ
ให้สินบน โดยจะไม่ด าเนินการด้านลบต่อบุคลากรผู้นั้น 
 6. ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การ
ด าเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดย
ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
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  6.1 ห้ามใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ้อง 
  6.2 ห้ามรับผลประโยชน์อย่างใดจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 
  6.3 ห้ามใช้ต าแหน่งหน้าที่ เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง และพวกพ้อง 
  6.4 ห้ามน าเจ้าหน้าที่หรือทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
  6.5 ห้ามน าข้อมูลลับหรือข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและบุคคลอ่ืน 
  6.6 ให้ผู้บังคับบัญชาจรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
การด าเนินการใดๆ ตามมาตรการนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุขเห็นสมควรก าหนดในภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการนี้  หากพบว่ามี
พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงกับการให้หรือรับสินบน ให้มีการตักเตือน เพ่ือป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
                                                              

                                                                        
                                                                    (นายบุญเชบ  ทองค า) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


