ประกาศเทศบาลตาบลพระบาทวังตวง
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประจาปีงบประมาณ 256๓
***************************
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทางเทศบาลตาบล
พระบาทวังตวง จึงได้จัดทาหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกั บการจัดการข้อร้องเรียน
การทุจ ริต/แจ้ ง เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อทาหน้าที่หลัก ในการบูร ณาการและ
ขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุม้ ครองจริยธรรมภายในเทศบาล
ตาบลพระบาทวังตวง
เพื่อให้การดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลพระ
บาทวังตวงเป็นไปตามอานาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ จึงกาหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
กรณี เกิ ด การทุ จ ริต และ ประพฤติ มิ ช อบของเจ้ า หน้ า ที่ เทศบาลต าบลพระบาทวั ง ตวง ประจ าปี
งบประมาณ 256๓ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลตาบลพระบาทวัง ตวง เรื่อง หลัก เกณฑ์
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ ประจาปีงบประมาณ 2563 ”
ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในเทศบาล
ตาบลพระบาทวังตวง
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาผลประโยชน์ที่ มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติการ
อย่างใดในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งอย่าง ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุง่ หมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือ
/ทรัพย์สนิ ...

-๒ทรัพย์สินของส่วนราชการไม่ว่าการ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และ
หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ ดังกล่าวด้วย
“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยมิชอบของเจ้ าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความ รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่ กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนา
เรื่อง ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่ น ๆ ตามระเบียบ
กฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินการภายในเวลา 15 วัน
ทั้งนี้ กรณีขอ้ ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรือทางอีเ มลติดต่อของผู้
ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิน้ สุดที่การนาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง
แจ้งตักเตือนดาเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามที่ระเบียบกฎหมาย
ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน
3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน
3.1.1 เรื่องที่จะนามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลพระบาทวังตวง ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ (2) กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
(3) ละเลยหน้าที่ตามกฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร (5) กระทาการ
นอกเหนืออานาจหน้าทีห่ รือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช้ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง
ความ เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน
3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
3.2.1 ชื่อและที่อยูข่ องผู้ร้องเรียน
3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
3.2.3 การกระทาทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้ง ข้อเท็จจริง
หรือ พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางของการทุจริตของเจ้าหน้าที่
อย่างชัดเจนเพื่อ ดาเนินการสืบสวน สอบสวน)
/๓.๒.๔คาขอ...

-33.2.4 คาขอของผู้ร้องเรียน
3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
3.2.6 ระบุ วัน เดือน ปี
3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)
3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชีพ้ ยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทาเป็นหนังสือ
3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2
3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ เทศบาลตาบลพระ
บาทวังตวง เลขที่ ๖๕ หมูท่ ี่ ๕ ตาบลพระบาทวังตวง อาเภอแม่พริก จังหวัดลาปาง ๕๒๑๘๐
3.5.2 ร้ อ ง เ รี ย น ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซต์ ที่ https://www.prabatwangtuang.go.th/
ร้องเรียนร้อง ทุกข์ เทศบาลตาบลพระบาทวังตวง
3.5.3 ร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมเทศบาลตาบลพระบาทวังตวง
3.5.4 ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์
- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อไม่ร้องเรียน)
3.5.5 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ โทร. ๐๕๔-๒๐๙๕๐๙
3.5.6 ร้อ งเรี ยนผ่ านทาง ไปรษณีย์อิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ Phabat55@hotmail.com หรือ ระบบ
ออนไลน์ https://www.facebook.com/Prabatwangtuang.go.th/
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 256๓
(นายผจญ ธิลือชัย)
นายกเทศมนตรีตาบลพระบาทวังตวง

