ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
---------------------------------------เพื่อให้การดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองสระแก้ว
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เทศบาลเมืองสระแก้ว จึง
กาหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง มาตรการการจัดการข้อร้องเรียน
การทุจริต”
2. บทนิยามในประกาศนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเทศบาล ลูกจ้างลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว
“ทุจ ริต ” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โ ดยชอบด้วยกฎหมาย
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการ
อย่ า งใดในตาแหน่ งหรื อ หน้ าที่ หรื อใช้ อานาจในตาแหน่งหรือ หน้ าที่อั นเป็นการฝ่ า ฝื นกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ คาสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สิน
ของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความ
รวมถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย
“ข้อร้ องเรี ยน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติห รือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความรั บผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มี
ธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและ
น าเรื่ อ งร้ องเรี ย นเข้าสู่ ก ระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้ง ตักเตื อน ดาเนินคดี หรื ออื่น ๆ ตามระเบีย บ
ข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน
ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน
จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน
ดาเนินคดี หรืออื่นๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน
3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน
3.1.1 เรื่องที่จะนามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(2) กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
/(3) ละเลย ...

-2(3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(5) กระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน
3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
3.2.1 ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ติดต่อกลับ
3.2.2 ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
3.2.3 การกระทาทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าว หรือแจ้งช่องทาง เบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่าง
ชัดเจนเพื่อดาเนินการสืบสวน สอบสวน
3.2.4 คาขอของผู้ร้องเรียน
3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี
3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี)
3.3 กรณีก ารร้ อ งเรีย นที่ มีลั กษณะเป็ นบั ตรสนเท่ ห์ จะรับ พิจ ารณาเฉพาะรายที่ร ะบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทาเป็นหนังสือ
3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ
3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2
3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
3.5.1 ส่งข้อร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์เทศบาลเมืองสระแก้ว สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ถนนเทศบาล 2 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
3.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลที่
http://www.sakaeocity.go.th/contact_form.php
4. กระบวนการพิจารณาดาเนินการ
4.1 ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นหน่วยงานหลักในการรับ
เรื่องร้องเรียน
4.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้หัวหน้า ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุ กข์รวบรวมข้อมูลการ
ร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะ
ตามที่กาหนดในประกาศนี้
4.3 ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใดๆ ให้เจ้าหน้าที่แนะนาให้ผู้
ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้
หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองสระแก้ว หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียน
/ ภายในระยะ ...

-4ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อหัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เพื่อดาเนินการต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะ
สามารถกระทาได้
4.4 กรณีที่ผู้บริหารเทศบาล เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ
มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ดาเนินการตามคาสั่งนั้น
4.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดาเนินการให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งทาความเห็นเสนอผู้บริหารเทศบาล ว่ามีการกระทาทุจริตและประพฤติ มิชอบเกิดขึ้น
หรือไม่ และเป็นการกระทาผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา ให้เสนอความเห็นต่อผู้บริหาร
และยุติเรื่อง
4.6 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดาเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่
ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
4.7 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้บริหารเทศบาล
ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจาเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการฯ
อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดาเนินการต่อผู้บริหารเทศบาล โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสอง ครั้ง
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
4.8 เมื่อมีการดาเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แจ้ง
ให้ ผู้ ร้องเรี ย นทราบภายในเวลาสิ บห้ าวัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ ข้อมูลที่ส ามารถติดต่อกลั บไปยังผู้
ร้องเรียนได้
4.9 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจการพิจารณาของเทศบาลเมือง
สระแก้ว ให้ดาเนินการดังนี้
4.9.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียน
ระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
4.9.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อ
ข้อร้องเรียน
จึงประกาศมาให้ทราบด้วยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายตระกูล สุขกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

