ประกาศเทศบาลตําบลแมหลาย
เรื่อง หลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนกรณีเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจาหนาทีข่ องเทศบาลตําบลแมหลาย
..........................................................
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เทศบาลตําบล
แมหลายมีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส ดานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพื่อทําหนาที่หลักในการบูรณการและขับเคลื่อนแผนปองกันการทุจริต และการสงเสริมคุมครอง
จริยธรรมในเทศบาลตําบลแมหลาย
เพื่อใหการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเทศบาลตําบลแมหลาย
เปนไปตามอํานาจหนาที่ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและทุจริตภาครัฐจึงกําหนด
หลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลแมหลาย ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศเทศบาลตําบลแมหลาย เรื่อง หลักเกณฑ มาตรการ
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
ของเทศบาลตําบลแมหลาย”
ขอ ๒ นิยามในประกาศนี้
“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการสวนทองถิ่น พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจางในสังกัดเทศบาลตําบลแมหลาย
“ทุจริต” หมายความวา การแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
สําหรับตนเองหรือผูอื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การที่เจาหนาที่ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ
อยางใดอยางหนึ่งในตําแหนง หรือหนาที่ หรือใชอํานาจในตําแหนง หรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมุงหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือ
ทรัพยสินของราชการ ไมวาการปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัตินั้น อันเปนการทุจริตหรือไมก็ตาม และให
หมายความรวมถึงการประมาทเลินเลอในหนาที่ดังกลาวดวย
“ขอรองเรียน” หมายถึง ขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ในสังกัด และขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
รั บ ผิ ด ชอบต อ ประชาชน ไม มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ไม คํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน ส ว นรวมเป น ที่ ตั้ ง และไม มี
ธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
“การตอบสนอง” หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ การตรวจสอบ
และนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ
ขอกฎหมาย พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผล หรือความคืบหนาการดําเนินการภายในสิบหาวัน
/ทั้งนี้...

-๒ทั้งนี้ กรณีที่ขอรองเรียนไมไดระบุชื่อ และที่อยู หรืหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได หรืออีเมลของผูรองเรียนจะ
พิจารณา การตอบสนองไมสิ้นสุดที่มีการนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจง
ตักเตือนดําเนินคดี หรือ อื่นๆตามระเบียบกฎหมาย
ขอ ๓ หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน
๓.๑. หลักเกณฑรองเรียน
๓.๑.๑ เรื่ อ งที่ จ ะนํ า มาร อ งเรี ย นต อ งเป น เรื่ อ งที่ ผู ร อ งเรี ย นได รั บ ความ
เดือดรอน หรือ เสียหาย อันเนื่องมาจากเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลแมหลาย ในเรื่องดังตอไปนี้
๑) กระทําการทุจริตตอหนาที่ราชการ
๒) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
๓) ละเลยหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
๔) ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร
๕) กระทํ า การนอกเหนื อ อํ า นาจหน า ที่ หรื อ ขั ด หรื อ ไม ถู ก ต อ งตาม
กฎหมาย
๓.๒. ขอรองเรียนที่ใชถอยคําสุภาพ และตองระบุขอมูล ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ชื่อและที่อยูของผูรองเรียน
๓.๒.๒ ชื่อหนวยงาน หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่เปนเหตุแหงการรองเรียน
๓.๒.๓ การกระทําทั้งหลายเปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมทั้งขอเท็จจริง
หรือพฤติการณตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว (หรือแจงชองทางการทุจริตของเจาหนาที่อยาง
ชัดเจนเพื่อดําเนินการสืบสวน สอบสวน)
๓.๒.๔ คําขอของผูรองเรียน
๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผูรองเรียน
๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ป
๓.๒.๗ ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถามี)
๓.๓. กรณีการรองเรียนที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทหจะรับพิจารณาเฉพาะรายชื่อที่
ระบุหลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น
๓.๔. เรื่องรองเรียนที่อาจไมรับพิจารณา
๓.๔.๑ ขอรองเรียนที่มิไดทําเปนหนังสือ
๓.๔.๒ ขอรองเรียนที่ไมระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ
๓.๔.๓ ขอรองเรียนที่ไมมีรายการตามขอ ๓.๒
๓.๕. ชองทางการรองเรียน ผูรองเรียนสามารถสงขอรองเรียนผานชองทาง ดังนี้
๓.๕.๑ สงขอรองเรียน หรือรองเรียนดวยตนเองโดยตรงที่ เทศบาลตําบล
แมหลาย เลขที่ 99 หมูท ี่ 5 ตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 54000
๓.๕.๒ รองเรียนผานเว็บไซดสํานักงานที่ www.maelai.go.th
๓.๕.๓ รองเรียนผานศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลแมหลาย
๓.๕.๔ รองเรียนทางไปรษณีย
1) หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน)
2) บัตรสนเทห (ไมลงชื่อผูรองเรียน)
/๓.๕.๕ รองเรียน…

-๓๓.๕.๕ ร อ งเรี ย นทางโทรศั พ ท /ศู น ย ดํ า รงธรรมเทศบาลตํ า บลแม ห ล า ย
โทรศัพทหมายเลข 0-5465-2660
๓.๕.๖ ทางตูรับเรื่องรองทุกขรองเรียน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบรรจง ยัพวัฒนา)
นายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย

