ประกาศจังหวัดราชบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของจังหวัดราชบุรี

----------------------------------ด้ ว ยกระทรวงมหาดไทยแจ้ ง ให้ จั ง หวั ด ราชบุ รี ด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดมาตรการภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต และตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (Open Data
Integrity and Transparency Assessment : OIT) หัวข้อมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต มีประเด็นเกี่ยวกับมาตรการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประกอบกับ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดราชบุรี เป็นไปตาม
มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จังหวัดราชบุรีจึงได้กาหนด หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่”
ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
ในจังหวัดราชบุรี
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิ ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สาหรับตนเอง
หรือผู้อื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบั ติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด
ในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้า ที่อันเป็นการฝ่า ฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ
ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อ
ในหน้าที่ดังกล่าวด้วย
“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบ
ต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนาเรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้
ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อ
และที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ติดต่อของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนอง
สิ้นสุดที่การนาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนดาเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบ
ข้อกฎหมาย
/ ข้อ 3..

-2ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน
3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน
3.1.1 เรื่องที่จะนามาร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่รัฐของจังหวัดราชบุรี ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(2) กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
(3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(5) กระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหาย
แก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน
3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
3.2.1 ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
3.2.3 การกระท าทั้ ง หลายที่ เ ป็ น เหตุ แ ห่ ง การร้ อ งเรี ย น พร้ อ มทั้ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน
เพื่อดาเนินการสืบสวนสอบสวน)
3.2.4 คาขอของผู้ร้องเรียน
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 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทาเป็นหนังสือ
3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2
3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรี
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 ถนนอาเภอ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
3.5.2 ร้องเรียนทางศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรี
(1) โทรศัพท์ ๐ 3233 2062
(2) สื่อสังคมออนไลน์ “ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรี ” www.facebook.com/
drt.ratchaburi
(3) แอปพลิเคชัน LINE “ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรี” ID : DRT1567
(4) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ drt1567@gmail.com
3.5.3 ร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
(1) ตู้ ปณ.101 ปณฝ. มหาดไทย กรุงเทพฯ 10206
(2) สายด่วนศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 1567
/ 3.5.4 ร้องเรียน …

-33.5.4 ร้องเรียนทางศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(1) สายด่วนทาเนียบรัฐบาล 1111 (24 ชั่วโมง)
(2) ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๒
(3) ทางเว็บไซต์ www.1111.go.th
(4) ยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง
ข้อ ๔ กระบวนการพิจารณาดาเนินการ
๔.๑ ให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรีเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน
๔.๒ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรี รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะ ตามที่กาหนดในประกาศนี้
๔.๓ กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรีดาเนินการมอบหมายตามคาสั่งนั้น
๔.๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
พร้ อมทั้งทาความเห็น เสนอผู้ ว่า ราชการจั งหวัด ราชบุรี ว่า มีการกระทาทุจริตและประพฤติมิช อบเกิดขึ้นหรือไม่
และการกระทานั้นผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
และยุติเรื่อง
๔.๕ ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดาเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้ เจ้าหน้าที่
ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
๔.๖ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง รายงานผลการสอบสวนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจาเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการฯ อาจเสนอ
ขอขยายระยะเวลาดาเนิน การต่อ ผู้ว่า ราชการจัง หวัด ราชบุรี โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไ ม่เ กิน สองครั้ง
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่หากมีเหตุผลอันจาเป็น อาจเสนอขอขยายระยะเวลาได้มากกว่านั้น โดยกาหนดระยะเวลา
ที่ชัดเจนเป็นกรณีไป
๔.๗ เมื่อมีการดาเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ศูนย์ ดารงธรรมจังหวัดราชบุรี แจ้งให้
ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้
๔.๘ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจการพิจารณาของศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดราชบุรี ให้ดาเนินการ ดังนี้
๔.8.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุ
ถึงชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
4.8.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

คาขอร้องเรียน
เรื่อง “การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของจังหวัดราชบุรี”
ชื่อ - สกุล ผู้ร้องเรียน
ที่อยู่
ชื่อ - สกุล ผู้ถูกร้องเรียน
ตาแหน่ง/ระดับ หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกกล่าวหาได้

เบอร์โทรศัพท์
สังกัด

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน

เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่
1.
2.
3.

จานวน
จานวน
จานวน
ลงชื่อ
(
วันที่

เดือน

ชุด
ชุด
ชุด

ผู้ร้องเรียน
)
พ.ศ.

คาแนะนาการทาหนังสือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคาสุภาพ และมีรายละเอียดการร้องเรียน ดังนี้
๑.๑ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน
๑.๒ ชื่อ - สกุล ตาแหน่ง สังกัดของผู้ถูกร้องเรียน หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกร้องเรียนได้
๑.๓ บรรยายการกระทาที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน โดยระบุข้อมูล ดังนี้
1) การกระทาที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
๒) มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระทาเหตุนั้นอย่างไร
๓) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)
๒. ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ - สกุล ด้วยตัวบรรจง พร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ติดต่อกับผู้ร้องเรียนได้

