ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย พ.ศ. 2563
--------------------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนกรณีมีข้อ
ร้องเรียนว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้งานการ
ป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริตในองค์กรขององค์การบริห ารส่ วนตำบลบุฝ้าย เป็นไปตามแนวนโยบาย
ยุท ธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต และพั ฒ นาการยกระดับคุณ ภาพและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตํ า บล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง ปั จ จุ บั น องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลบุ ฝ้ าย จึ งออกประกาศกำหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน กรณีมีข้อร้องเรียนว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบุฝ้ายกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน”
ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้
บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานส่ วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้ าง ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย
ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดย
มิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริต ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของทางราชการ และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มี
ธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ รวมทั้งเรื่องที่ได้รับ
การร้องทุกข์จากศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)สำนั กงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
กระทำผิดวินัย อันเนื่องมาจากกระทำการในตำแหน่ง หน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้อำนาจหน้าที่โดย
ทุจริตไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายของทางราชการ
ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น
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เว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งเหนือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงิน
หรือทรัพย์สินของราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ ก็ตาม และให้
หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย
การตอบสนองข้อร้องเรียน หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและ
นำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ตรวจสอบข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่น ๆ ตาม
ระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการภายในเวลา
สิบห้าวันทำการ ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์
ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาตอบสนองสิ้นสุดที่การนำเรื่องร้องเรี ยนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย
ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน
3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน
3.1.1 เรื่ อ งที่ จ ะนำมาร้อ งเรี ย นต้ อ งเป็ น เรื่ อ งที่ ผู้ ร้ อ งเรี ย นได้ รั บ ความ
เดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(2) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
(3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร
(5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเป็นจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่
สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานหลักฐานแน่นอน
3.2 แนวทางปฏิบั ติในการร้องเรียน บุคคลที่ประสงค์จะยื่นข้อร้องเรียน ให้จัดทำ
เป็นหนังสือโดยข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
3.2.1 ชื่ อ นามสกุล ที่ อยู่ หมายเลขโทรศัพ ท์ หรือ e-mail (ถ้ามี ) ของ
ผู้ร้องเรียน ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้
3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
3.2.3 การกระทำทั้งหลายเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง
หรือพฤติการณ์ตามสมควรที่เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของบุคลากร
อย่างชัดเจนเพื่อดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน)
3.2.4 คำขอของผู้ร้องเรียน ตามแบบคำขอร้องเรียนแนบท้ายประกาศนี้
3.2.5 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)
3.2.6 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
3.2.7 ลงวันที่ เดือน ปี ที่ยื่นข้อร้องเรียน

-33.3 ผู้ ร้ องเรีย นจะร้องเรีย นแทนบุ ค คลอื่ นมิ ได้ เว้นแต่เป็ น ผู้ รับ มอบอำนาจตาม
กฎหมายการดำเนินการแทนผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้
ร้องเรียนตามที่กฎหมายกำหนด
3.4 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
3.5 เรื่องร้องเรียนที่ไม่อาจรับพิจารณา
3.5.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ
3.5.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
3.5.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการครบถ้วนตามข้อ 3.2
3.5.4 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3.5.5 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล
3.5.6 ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ศาล
ได้มีคำชัดแจ้ง ตลอดจนพยานบุคคลที่แน่นอน
3.5.7 เรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือกรณี
แวดล้อมชัดแจ้ง ตลอดจนพยานบุคคลที่แน่นอน
3.5.8 ข้ อ ร้ อ งเรีย นที่ ห น่ ว ยงานอื่ น ได้ ด ำเนิ น การตรวจสอบ พิ จ ารณา
วินิจฉัย และสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต แห่ งชาติ (ป.ป.ช.) สำนั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริต ในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น
ทั้ งนี้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลบุ ฝ้ า ย อาจรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นตามข้ อ 3.5.6 ไว้
พิจารณาได้ หากเป็นเรื่อที่เกี่ยวข้องกั บประโยชน์สาธารณะและการพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
3.6 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
3.6.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลบุฝ้าย เลขที่ 86 หมู่ที่ 5 ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 โดย
ผู้ร้องเรียนสามารถขอรับแบบคำร้องเรียนได้ที่สำนักปลัด อบต. หรือดาวน์โหลดแบบคำขอร้องเรียนที่เว็บไซต์
www.bufai.go.th
3.6.2 ส่ งข้อร้องเรียนทางไปรษณี ย์ ถึง นายกองค์การบริห ารส่ วนตำบล
บุฝ้าย เลขที่ 86 หมู่ที่ 5 ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130
3.6.3 ร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล
บุฝ้าย ทางเว็บไซต์ www.bufai.go.th
3.6.4 ตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย
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4.1 ให้สำนักปลัด อบต. เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน
4.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนตามข้อ 3 หรือจากส่วนราชการอื่น และหน่วยงานอื่น
ของรั ฐ ให้ ส ำนั ก ปลั ด อบต.รวบรวมข้ อ มู ล การร้องเรีย นเสนอนายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นตำบลบุ ฝ้ าย เพื่ อ
มอบหมายหรือให้“คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน” ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย หรือหน่วยงานของ
องค์ก ารบริห ารส่ วนตำบลบุ ฝ้ ายที่ เกี่ย วข้อ งกับ เรื่องร้องเรียนพิ จารณาเรื่อ งร้องเรียน และตอบแจ้ งรับ ข้ อ
ร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียนทางไปรษณีย์/ทางอื่น ภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน
ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้ายจะพิจารณาเฉพาะรายที่มี
ลักษณะตามที่กำหนดในประกาศนี้
นอกจากการดำเนินการตามข้อ 4.2 วรรคแรก ข้อร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบุฝ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย จะมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
กับ เรื่องร้องเรียน ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องที่ร้องเรียนโดยตรง หรือให้งานนิติการ ไปดำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและเสนอพิจารณาแนวทางแก้ปัญหา
ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นของรัฐได้ส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้ายดำเนินการจะ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา
4.3 คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน หรือหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน หากเห็น สมควรจะให้มีคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือมอบหมายให้ผู้ใด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้ายแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
4.5 ในการพิจารณาหาข้อเท็จจริงหรือไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิด
โอกาสให้บุคลากรที่ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จริงอย่างเป็นธรรม
4.6 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
รายงานผลการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้ายภายในสามสิบวัน หากมีเหตุผลความจำเป็นที่
มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือผู้ที่ได้มอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง อาจเสนอ
ขอขยายระยะเวลาดำเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้ายโดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน
สองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
4.7 เมื่อมีการดำเนิน การในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้สำนัก ปลัด อบต. แจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้
4.8 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบุฝ้าย ให้ดำเนินการ ดังนี้
4.8.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียน
ระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ให้ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

-54.8.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้ องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผลและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อ
ข้อร้องเรียน
ข้อ 5 ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้ายจะสั่งการตามที่
เห็นสมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล อย่าต้องให้ได้รับภัยหรือความไม่เป็นธรรม ซึ่ง
อาจเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น
ข้อ 6 ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ได้มอบหมายให้มีการสืบสวนในทางลับ
เพื่อหาข้อเท็จจริง บุคลากรขององค์การบริหารส่ วนตำบลบุฝ้ายที่ได้รับมอบหมายให้สืบสวนได้กระทำละเมิด
ต่อบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้ายที่ถูกร้องเรียน หรือบุคคลภายนอก และความเสียหายดังกล่าว
เกิดขึ้นจากการกระทำในหน้าที่ แม้มิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง องค์การบริหารส่วน ตำบล
บุฝ้ายต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ข้ อ 7 การดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การร้อ งเรีย น การรั บ เรื่ อ งร้อ งเรีย นและการพิ จ ารณาข้ อ
ร้องเรียนที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ ถือปฏิบั ติตามขั้น ตอนแผนผั งการจัดการข้อร้องเรียนแนบท้าย
ประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

(นายสมชาย ศรีกล่ำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย

คำขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต
เรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย
ผู้ร้องเรียน ชื่อ - สกุล...................................................……………......................................................................
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....................................................................................................................
ที่อยู่......................................................................................................................................................................
โทรศัพท์...........................................................E-mail.......................................................................................
ผู้ถูกร้องเรียน ชื่อ - สกุล......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ตำแหน่ง /ระดับ/หน่วยงานภายใน หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกกล่าวหาได้...........................
..............................................................................................................................................................................
ข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน (เรื่อง)............................................................................................................................
รายละเอียด :: .....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ ชื่อ..........................................................สกุล.........................................
หน่วยงาน........................................................................หมายเลขโทรศัพท์............................................
สถานที่ติดต่อกลับ ............................................................................................................................. .....
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................ผู้ร้องเรียน
(.................................................................)
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ...........
................................................................................................................................................................................
คำแนะนำการทำหนังสือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน
1.2 ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัด ของผู้ถูกร้องเรียน หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกร้องเรียนได้
1.3 บรรยายกระกระทำที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน โดยระบุข้อมูล ดังนี้
(1) การกระทำที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
(2) มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระทำเหตุนั้นอย่างไร
(3) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)
2. ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ – สกุล ตัวบรรจง พร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลบุฝ้ายสามารถติดต่อกลับผู้ร้องเรียนได้

** ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และสถานที่ติดต่อกลับ จะถูกจัดเก็บเป็นความลับ

ขั้นตอนการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย
ข้อร้องเรียน
3 วัน

สำนักปลัด อบต.

3 วัน

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรื่องภายใน อบต.หรือไม่

ไม่ใช่

15 วัน

ใช่
2 วัน

ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

แจ้งผลดำเนินการเบื้องต้นให้
ผู้ร้องเรียนทราบ

เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝา้ ย

คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน

พิจารณา

3 วัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝา้ ย

5 วัน

แต่งตั้งคณะกรรมการ/มอบหมาย

ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
25 วัน
ผลการสอบสวน/พิจารณา

แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ

ตรวจสอบข้อร้องเรียน

