
 
 
 
 

  
                                            

ประกาศเทศบาลต าบลท่าพระ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลท่าพระ   

......................................... 
 

  ตามที่เทศบาลต าบลท่าพระ ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 -
2564) มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและเป็นการป้องกันการทุจริต เทศบาลต าบลท่าพระ จึงก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบล
ท่าพระ ดังนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลท่าพระ เรื่อง  หลักเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลท่าพระ”   
  ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้  
  “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลท่าพระ 
  “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 
  “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดใน
ต าแหน่งหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ ง อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายและควบคุมการดูแล การรับ การเก็บรักษาหรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วน
ราชการไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการ
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
  “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  และไม่มีธรรมาภิบาล
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ 
  “การตอบสนอง” หมายความถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง การตรวจสอบ และน า
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด า เนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ 
กฎหมาย พร้อมกับการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในสิบห้าวัน ทั้งนี้ 
กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรืออีเมลล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะ
พิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน
ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบกฎหมาย 
  ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
          3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
       3.1.1 เรื่องที่น ามาร้องเรียนจะต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายอันเนื่องมาจากการกระท าของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลท่าพระ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
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  (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
 (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
 (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
 (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง
ความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้งตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

3.2  ข้อร้องเรียนที่เป็นหนังสือให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
     3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้อง 
     3.2.2 ชื่อส่วนราชการของเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นมูลเหตุแห่งการร้องเรียน 
      3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ

พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่าง
ชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวน สอบสวน)  

      3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 
      3.2.5. ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
      3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี 
      3.2.7 ระบุพยานหลักฐาน พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
3.3 กรณีการร้องเรียนในช่องทางอ่ืนหรือบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่

ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
3.4 เรื่องร้องเรียนไม่อาจรับพิจารณา 
      3.4.1 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ 
      3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทาง ดังนี้ 
      3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเอง โดยส่งตรงที่ ส านักงานเทศบาล

ต าบลท่าพระ เลขที่ 348 หมู่ที่ 18 ต าบลท่าพระ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260 
      3.5.2 ทางโทรศัพท์ / โทรสาร หมายเลข 043 - 262250  
      3.5.3 สายด่วนมือถือคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาลฯ /ปลัดเทศบาลฯ /

ผู้อ านวยการกอง 
      3.5.4 ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลต าบลท่าพระ 

www.thapracity.go.th 
      3.5.5 ร้องเรียนผ่านทางเฟสบุ๊คส านักงานเทศบาลต าบลท่าพระ 
      3.5.6 ร้องเรียนผ่านทางไลน์ กลุ่มเทศบาลต าบลท่าพระ 

  ข้อ 4 กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
          4.1 ให้ส านักปลัดเทศบาล เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงที่
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าพระ 
          4.2 ให้งานนิติการ เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ / 
เฟสบุ๊ค เทศบาลต าบลท่าพระ 
          4.3 ทั้งข้อ 4.1 และข้อ 4.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ให้ส านักปลัดเทศบาล
มอบหมายงานนิติการผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชา 

http://www.thapracity.go.th/
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 4.4 กรณีนายกเทศมนตรีต าบลท่าพระ เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ส านัก
ปลัดเทศบาล / งานนิติการ ด าเนินการตามค าสั่งนี้ 
 4.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวม
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและพิจารณาหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเ รียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีต าบลท่าพระ ว่ามีการกระท าทุจริต
และประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระท าความผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา
ให้เสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีต าบลท่าพระและยุติเรื่อง 
 4.6 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการทางลับ และต้องเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
 4.7 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อนายกเทศมนตรี
ต าบลท่าพระ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะ
กรรมการฯอาจเสนอขอขยายเวลาด าเนินการต่อนายกเทศมนตรีต าบลท่าพระ โดยเสนอขอขยายเวลาได้ไม่เกิน
สองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
 4.8 เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ส านักปลัดเทศบาล/งานนิติการ
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อไปยังผู้
ร้องเรียนได้ 
 4.9 ในกรณีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของเทศบาล
ต าบลท่าพระ ให้ด าเนินการดังนี้ 
       4.9.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อ
ร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
       4.9.2 ส่งเรียนร้องเรียนไปยังผู้ร้อง กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผลและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองข้อ
ร้องเรียน  

 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่    26     เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๖2 

                                                                 


