ประกาศเทศบาลเมืองลพบุรี
เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
....................................................
เทศบาลเมืองลพบุรีมีมาตรการจัดการเรื่องข้อร้องเรียนการทุจริต เพื่อให้การดำเนินการ
ขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐวางแนวทาง มาตรการ กลไกหรือระบบในการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน จึงกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทาง
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลเมืองลพบุรี เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการ
ทุจริต”
ข้อ 2 บทนิยมในประกาศนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความถึง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในเทศบาลเมือง
ลพบุรี
“ทุจริต” หมายความถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง
หรือผู้อื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความถึง การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คำสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สิน
ของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความ
รวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย
“ข้อร้องเรียน” หมายความถึง ข้อร้องเรียนการทุจริต หรือเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ในสัง
สัดเทศบาลเมืองลพบุรีกระทำการทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
“ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน” หมายความถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น
ติดต่อด้วยตนเองทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางกล่องรับความคิดเห็น และทางเว็บไซต์
ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน
3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน
3.1.1 เรื่องที่จะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองลพบุรี ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(2) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
(3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติ....

-2(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
3.1.2 เรื่องที่ร้องต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหาย
แก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน
3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
3.2.1 ชื่อและที่อยู่ของงผู้ร้องเรียน
3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
3.2.3 การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน
เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวน)
3.2.4 คำขอของผู้ร้องเรียน
3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี
3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)
3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ
3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2
3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
555 , ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
3.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานที่ www.lopburicity.com
3.5.3 ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองลพบุรี
- หมายเลขโทรศัพท์ 0-3641-2440
- ไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี 555 ถนนนารายณ์มหาราช
ตำบลทะเลชุศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
ข้อ 4 กระบวนการพิจารณาดำเนินงาน
4.1 ให้กลุ่มงานธุรการเป็นหลักในการรับเรื่องร้องเรียน
4.2 เมื่ อ ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นให้ เจ้ า พนั ก งานธุ ร การรวบรวมข้ อ มู ล การร้ อ งเรี ย นเสน อ
นายกเทศมนตรีในกรณีที่บัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
4.3 ในกรณีที่น ายกเทศมนตรี เห็น สมควรให้แ ต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบข้อ เท็จ จริง ให้
หน่วยงานหรือผู้ได้รับผิดชอบโดยตรงตามคำสั่งนั้น
/4.4 ให้...

-34.4 ให้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้งมีห น้ าที่รวบรวมข้อเท็ จจริงที่
เกี่ยวข้องและพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลหรือไม่มีอย่างไร โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว พร้อมทั้งนำความคิดเห็นเสนอนายกเทศมนตรี ว่ามีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือการทุจริต
การจัดซื้อจั ดจ้ างเกิดขึ้น ใหม่ และเป็ น การกระทำผิ ดวินัยหรือไม่ หากกรณี ไม่มีมูล ตามที่ร้องเรียนให้ เสนอต่อ
นายกเทศมนตรี สั่งยุติเรื่อง
4.5 ในกระบวนการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริง ให้ ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิด
โอกาสให้บุคลากรผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
4.6 ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริง ดำเนิ น การสอบสวนและรายงานผลการ
สอบสวนต่อนายกเทศมนตรี ตามระยะเวลาที่กำหนด
ข้อ 5 การกำกับติดตามข้อร้องเรียน
5.1 เมื่ อ มี ก ารดำเนิ น การในเบื้ อ งต้ น เป็ น ประการใด ให้ ห น่ ว ยงานหรื อ มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบโดยตรงแจ้งผู้ร้องเรียนทราบภายในสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อ
กลับไปยังผู้ร้องเรียนได้
5.2 ในกรณี ที่ร้องเรี ยนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนื ออำนาจพิ จารณาของเทศบาลเมืองลพบุ รีให้
ดำเนินการดังนี้
5.2.1 ส่ ง ต่ อ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นไปยั ง หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรง ในกรณี ที่ ข้ อ
ร้องเรียนระบุถึงหน่วยงานนั้นๆ โดยแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบทันที่โดยเร็ว และให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด กระบวนการ
กำกับและติดตาม และการตอบสนองข้อร้องเรียนของเทศบาลเมืองลพบุรี
5.2.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดกระบวนการกำกับติดตาม
และการสนองข้อร้องเรียนของ เทศบาลเมืองลพบุรี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565

( นายจำเริญ สละชีพ )
นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี

ตัวอย่างแบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตัวเอง)
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช ลบ ๑๕00๐
วันที่...........เดือน............................................พ.ศ..................
เรื่อง .....................................................................................
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
ข้าพเจ้า........................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ท.ี่ ......
ตำบล...........................................อำเภอ................................จังหวัด........................โทรศัพท์..............................
อาชีพ.................................................................ตำแหน่ง.....................................................................................
เลขที่บัตรประชาชน............................................................................ออกโดย....................................................
วันออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ...............................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เทศบาลเมืองลพบุรี พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. .
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. .................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) ได้แก่
๑)......................................................................................................จำนวน............................ชุด
๒)......................................................................................................จำนวน............................ชุด
๓)......................................................................................................จำนวน............................ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(.........................................................)

