ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
--------------------------เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองบางกรวยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ตลอดจนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามข้อ O45 ซึ่งกำหนดให้
หน่วยงานของรัฐดำเนิน การจัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ที่เป็นแนวทางของหน่ว ยงาน
เทศบาลเมืองบางกรวยจึงได้กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้
1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต”
2. บทนิยามในประกาศนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาล
เมืองบางกรวย
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น
“ประพฤติมิชอบ”หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด
ในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดู แลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ
ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย
“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้ องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล
ตามทีม่ ีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำ
เรื่องร้องเรีย นเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อ เท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบีย บ
ข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน
ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน
จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้ง ตักเตือน
ดำเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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3. เรื่องที่จะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(2) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
(3) ละเลยหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
4. เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่
บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน
5. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
(1) ชื่อ - สกุลและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ติดต่อกลับ
(2) ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
(3) การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตาม
สมควรเกี่ย วกับ การกระทำดังกล่าว หรือแจ้งช่องทาง เบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อย่างชัดเจนเพื่อ
ดำเนินการสืบสวน สอบสวน
(4) คำขอของผู้ร้องเรียน
(5) ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน ยกเว้น การร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(6) ระบุวัน เดือน ปี
(7) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี)
6. กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ร ะบุหลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดเจน ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
7. เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
(1) ข้อร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ
(2) ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ
(3) ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 5
8. ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
(1) ส่งข้อร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองบางกรวย
เลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
(2) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลที่ www.bangkruaicity.go.th
(3) ร้องเรียนผ่าน Line@ ที่ @827mgpgt
9. กระบวนการพิจารณาดำเนินการ
(1) ให้ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองบางกรวยเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนทาง
ศูนย์ดำรงธรรม
(2) ให้งานนิติการ เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนทางไลน์
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(3) ให้งานสารสนเทศเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมือง
บางกรวย
(4) เมื ่ อ ได้ ร ั บ เรื ่ อ งร้ อ งเรี ย นให้ เ จ้า หน้า ที ่ ผ ู ้ เ กี ่ย วข้ อ งรวบรวมข้อ มู ล การร้อ งเรี ย นเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กำหนดใน
ประกาศนี้
(5) ถ้าเห็น ว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว ่าเหตุใดๆ ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้
ผู้ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ ไขให้
ถูกต้องได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองบางกรวย หรือผู้ร้องเรียน ไม่แก้ไข
ข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าว ต่อผู้บริหารเพื่อดำเนินการ
ต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะสามารถทำได้
(6) กรณีที่ผู้บริหารเทศบาล เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ
มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้งานนิติการดำเนินการตามคำสั่งนั้น
(7) ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว พร้อมทั้งทำความเห็นเสนอผู้บริหารเทศบาลภายในสามสิบวันตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ว่ามีการกระทำ
ทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา
ให้เสนอความเห็นต่อผู้บริหารและยุติเรื่อง หากมีเหตุผลความจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการ ฯ
อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการต่อผู้บริหารเทศบาล โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
(8) เมื่อมีการดำเนินการในเบื้อ งต้นเป็นประการใด ให้ งานนิติการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้
(9) ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของเทศบาลเมื อง
บางกรวย ให้ดำเนินการ ดังนี้
9.1) ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้อ งเรียนระบุถึง
ชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
9.2) ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้อง กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562
(นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล)
นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย

