
 
ประกาศเทศบาลตําบลพิปนู 

เร่ือง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียน 
กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

********************* 

ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ได้กําหนดให้ หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในองค์กร ดังนั้น เทศบาลตําบล  พิปูน จึงได้จัดทําหลักเกณฑ์ 
มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ เรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ี ดังนี้  
  ๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลตําบลพิปูน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทาง 
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี”  

๒. บทนิยามในประกาศนี้  
“เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาล

ตําบลพิปูน  
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับ 

ตนเอง หรือผู้อื่น  
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่าง 

ใดในตําแหน่งหรือหน้าท่ี หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าท่ีอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของ ส่วนราชการ ไม่
ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความ รวมถึงการประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าท่ีดังกล่าวด้วย  

“เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ด้วย
ความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ังและ ไม่มีธรรมา  
ภิบาลตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้  

“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนํา 
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อ กฎหมาย 
พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดํา เนินการภายในเวลาสิบห้าวัน ท้ังนี้ กรณีข้อ
ร้องเรียนไม่ได้ระบุช่ือและท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ หรืออีเมล์ติดต่อของ ผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการ
ตอบสนองส้ินสุดท่ีการนําเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนดําเนินคดี หรืออื่นๆ 
ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 

 /๓. หลักเกณฑ์และ 
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๓. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  
๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน  

๓.๑.๑ เรื่องท่ีจะนํามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน
หรือ เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีในเรื่องดังต่อไปนี้  

(๑) กระทําการทุจริตต่อเจ้าหน้าท่ีราชการ  
(๒) กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีราชการ  
(๓) ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ  
(๔) ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินสมควร  
(๕) กระทําการนอกเหนืออํานาจหน้าท่ี หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
๓.๑.๒ เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูล ไม่ใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง 

ความเสียหายแก่บุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  
๓.๒ เรื่องท่ีร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคําสุภาพ และต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้  

๓.๒.๑ ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลติดต่อ
กลับ  

๓.๒.๒ ช่ือหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
๓.๒.๓ การกระทําท้ังหมายท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมท้ังข้อเท็จจริง 

หรือ พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกล่าว หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีอย่าง 
ชัดเจนเพื่อดําเนินการสืบสวนสอบสวน  

๓.๒.๔ คําขอของผู้ร้องเรียน  
๓.๒.๕ ลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน  
๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ปี  
๓.๒.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี)  

๓.๓ กรณีการร้องเรียนท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุ 
หลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  

๓.๔ เรื่องร้องเรียนท่ีอาจไม่รับพิจารณา  
๓.๔.๑ ข้อร้องเรียนท่ีมิได้ทําเป็นหนังสือ  
๓.๔.๒ ข้อร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานท่ีเพียงพอ  
๓.๔.๓ ข้อร้องเรียนท่ีไม่มีรายการตามข้อ ๓.๒  

๓.๕ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้  
๓.๕.๑ ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลตากฟ้า อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๙๐  
๓.๕.๒ สายด่วน นายกเทศมนตรีตําบลตากฟ้า หมายเลข ๐๘ ๑๔๗๒ ๑๕๓๐ 
๓.๕.๓ สายด่วน ปลัดเทศบาลตําบลตากฟ้า หมายเลข ๐๘ ๑๘๘๘ ๑๘๕๘ 
๓.๕.๔ ทางไปรษณีย์ ส่งถึงศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตําบลพิปูน  

เลขท่ี 423 หมู่ท่ี 1 ตําบลพิปูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

/๓.๕.๗ เว็บไซต์……. 
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๓.๕.๕ โทรศัพท์หมายเลข ๐ 7549 9096 หรือโทรสาร ๐ 7549 9240 ตู้
รับฟังความคิดเห็น บริเวณด้านหน้าอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพิปูน 

 ๓.๕.๗ เว็บไซต์ : www.phipooncity.go.th  
๓.๕.๔ อีเมลล์ : office@phipuncity.go.th  
๓.๕.๔ Facebook : เทศบาลตําบลพิปูน-ทต.พิปูน  

๔. กระบวนการพิจารณาดําเนินการ  
๔.๑ ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตําบลตพิปูนเป็นหน่วยงานหลักในการ

รับ เรื่องร้องเรียน  
๔.๒ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทําการรวบรวม 

ข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีมี 
ลักษณะตามท่ีกําหนดในประกาศนี้  

๔.๓ ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใดๆ ให้เจ้าหน้าท่ีแนะนําให้ 
ผู้ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถ้าเห็นว่าข้อมูลท่ีไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีท่ีไม่อาจแก้ไข ให้
ถูกต้อง หรือเป็นข้อร้องเรียนท่ีไม่อยู่ในอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลตําบลพิปูน หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไข ข้อร้องเรียน
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าว ต่อหัวหน้าศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์
เพื่อดําเนินการต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขึ้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณา เรื่องร้องเรียนเท่าท่ีจะ
สามารถกระทําได้  

๔.๔ กรณีนายกเทศมนตรีตําบลพิปูน เห็นสมควรให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
ข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ดําเนินการตาม คําส่ังนั้น  

๔.๕ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงท่ีได้รับแต่งต้ัง มีหน้าท่ีรวบรวมข้อเท็จจริงท่ี 
เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดําเนินการให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมท้ังทําความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีตําบลพิปูน ว่ามีการกระทําทุจริต และประพฤติมิชอบ
เกิดขึ้นหรือไม่ เป็นการกระทําผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกร ณีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหา ให้เสนอความเห็นต่อ
นายกเทศมนตรีตําบลพิปูน และยุติเรื่อง  

๔.๖ ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดําเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้ 
เจ้าหน้าท่ีผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม  
  ๔.๗ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อนายกเทศมนตรี 
ตําบลพิปูนภายในสามสิบวันนับต้ังแต่วันท่ีได้รับแต่งต้ัง หากมีเหตุผลความจําเป็นท่ีมิอาจหลีกเล่ียงได้ คณะ
กรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดําเนินการต่อนายกเทศมนตรีตําบลพิปูน 

๔.๘ เมื่อมีการดําเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แจ้ง ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลท่ีสามารถติดต่อกับไปยังผู้ร้องเรียน
ได้  

๔.๙ ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออํานาจการพิจารณาของเทศบาล
ตําบลพิปูน ให้ดําเนินการดังนี้  

๔.9.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีท่ีข้อ
ร้องเรียน ระบุถึงช่ือหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน  

 
/๔.๔.๒ ส่งเรื่องร้องเรียน……… 
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๔.๔.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงาน
ท่ี เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมช้ีแจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการตอบสนอง    
ต่อข้อร้องเรียน  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4  
 

 
(นายธนบดี  ธนากรรฐ์) 

นายกเทศมนตรีตําบลพิปูน 
 


