(สำเนำ)
ประกาศเทศบาลตาบลแม่วาง
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เพื่อให้เป็นไปตามพะราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รวมทั้ง
ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เทศบาลตาบลแม่วาง จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้
กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
๑. ช่องทำงกำรร้องเรียน/กำรรับแจ้งเบำะแส
(๑) แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง
(๒) ทางโทรศั พ ท์ / โทรสารหมายเลข 053 489406 หรื อ โทรศั พ ท์ ส ายตรง
นายกเทศมนตรีตาบลแม่วาง หมายเลขโทรศัพท์ 053 489406 ต่อ 12 หรือ งานนิติการ หมายเลขโทรศัพท์
053 489406 ต่อ 21
(๓) การร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจา โดยตรงที่ นายกเทศมนตรี
ตาบลแม่วาง, ปลัดเทศบาลตาบลแม่วาง, หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลแม่วาง หรือ งานนิติการ
(๔) การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึง นายกเทศมนตรีตาบลแม่วาง ที่อยู่
เทศบาลตาบลแม่วาง เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านกาด อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
(๕) การร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมเทศบาลตาบลแม่วาง อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ชั้น 1 อาคารสานักงานเทศบาลตาบลแม่วาง
(๖) การร้ อ งเรี ย นผ่ า นเว็ บ ไซต์ เ ทศบาลต าบลแม่ ว าง www.maewang.go.th หั ว ข้ อ
“ร้องเรียน”
(7) ร้องเรียนผ่านโซเชียลมีเดีย FACEBOOK บัญชีผู้ใช้ เทศบาลตาบลแม่วาง เชียงใหม่,
twitter ชื่อบัญชี เทศบาลตาบลแม่วาง (@MaewangSm)
(8) ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ maewang_sm@hotmail.com
หมายเหตุ : ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่าจะเสร็จ
กระบวนการ หากไม่มีการดาเนินการใด ๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก
(๑) สานักงาน ก.พ.
(๒) คณะกรรมการการจั ดการเรื่อ งราวร้อ งทุกข์ ประจากระทรวง ตามระเบี ยบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒

-2(๓) ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา ๒๓, ๒๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
(๔) กระทรวงมหาดไทยหรือศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
(๕) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(6) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
(7) ศูนย์ดารงธรรมอาเภอแม่วาง
๒. กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ
เทศบาลต าบลแม่ ว าง อ าเภอแม่ ว าง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จะตรวจสอบข้ อ เท็จ จริง อย่าง
ละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน กรณีมีมูลว่า
กระทาผิดวินัยจะดาเนินการทางวินัย ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558
กรณี เ ป็ น การกระท าความผิ ด ที่ อ ยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานอื่ น ให้ ส่ ง เรื่ อ งให้
หน่วยงาน ที่มีอานาจดาเนินการต่อไป
๓. มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยำน
(๑) การพิจารณาข้อร้องเรียน ให้กาหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้ข้อมูล
และผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็นความลับ
ทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจน
ชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อที่อยู่ของผู้ร้อง
จะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้อง ดังนี้ “ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่ง
การตามสมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้ องรับภัยหรือ
ความไม่เป็นธรรม ที่อาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น ” กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูก
กล่าวหา จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รั บความเดือดร้อนและเสียหายได้ และกรณีผู้ร้องเรียนระบุในคาร้อง
ขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงานผู้ถูกร้องทราบ
เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้น ๆ
(๒) เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกดาเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อหน้าที่การงาน
หรือการดารงชีวิต หากจาเป็นต้องมีการดาเนินการใด ๆ เช่น การแยกสถานที่ทางานเพื่อป้องกันมิให้ผู้ร้อง
พยาน และผู้ถูกกล่าวหา พบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและพยาน
(๓) ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ทางาน หรือวิธีการ
ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามความเหมาะสม
(๔) ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง

-3๔. มำตรกำรคุ้มครองผู้ถูกกล่ำวหำ
(๑) ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ต้องให้ความ
เป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น
(๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดง
เอกสาร/พยานหลักฐาน
กำรติดตำมประเมินผล
ให้ งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาลฯ จัดทาข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด เทศบาลต าบลแม่ ว าง พร้ อ มทั้ ง ปั ญ หาอุ ป สรรค แนวทางการแก้ ไ ขแล้ ว รายงานให้
นายกเทศมนตรีตาบลแม่วางทราบทุกหกเดือน
หน่วยงำนและผู้รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลแม่วาง มอบหมายให้ งานนิติการ สานักปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการ
รับเรื่องร้องเรียน และรายงานข้อมูลให้นายกเทศมนตรีตาบลแม่วางทราบ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร
(นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่วาง

