
 
ประกาศเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

เรื่อง  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 

กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ 
--------------------------------------- 

 ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.)2560 -2564) และ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้ก าหนดให้หน่วยงานมี
การก าหนดมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในองค์กร ดังนั้น เทศบาล
ต าบลสวนผึ้ง จึงได้จัดท าหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณี
เกิดการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลสวนผึ้ง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่” 

 2. บทนิยามในประกาศนี้ 
 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาลต าบล
สวนผึ้ง 

 “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง 
หรือผู้อื่น 

 “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ 
ไม่วาการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้ความหมายรวมถึงการ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

 “เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล
ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 “การตอบสนอง” หมายความว่า การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน า
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อ
กฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน ทั้งนี้ 
กรณีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะ 
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พิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงแจ้งตักเตือนด าเนินคดี 
หรืออ่ืนๆตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 3. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 

 3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

  3.1.1 เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   1.) กระท าการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ราชการ 

   2.) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

   3.) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
   4.) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

   5.) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

  3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล ไม่ใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏขัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

 3.2 เรื่องท่ีร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพ และต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
  3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลติดต่อกลับ 

  3.2.2 ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
  3.2.3 การกระท าทั้งหมายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่าง
ชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวนสอบสวน 

  3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 

  3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 

  3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี 
  3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 
 3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

 3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 

  3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 

  3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ 

  3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 
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 3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
  3.5.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
    ส านักปลัดเทศบาลต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180 

  3.5.2 สายด่วน นากเทศมนตรีต าบลสวนผึ้ง 

  3.5.3 สายด่วน ปลัดเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

  3.5.4 ทางไปรษณีย์ ส่งถึง 

    ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
    ส านักปลัดเทศบาลต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180 

  3.5.5 โทรศัพท์หมายเลข 0 32 395 242 

  3.5.6 ตู้รับฟังความคิดเห็น บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานเทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

  3.5.7 เว็บไซต์ www.suanphung.go.th 

  3.5.8 อีเมลล์ bcc1234@hotmail.com 

  3.5.9 Facebook เทศบาลต าบลสวนผึ้ง 

 4. กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
  4.1 ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลต าบลสวนผึ้งเป็นหน่วยงานหลักในเรื่อง
ร้องเรียน 
  4.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท าการรวบรวมข้อมูล
การร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะ
ตามท่ีก าหนดในประกาศนี ้
  4.3 ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใดๆ ให้เจ้าหน้าที่แนะน าให้ผู้
ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าเห็นว่าข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขได้
ถูกต้อง ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าว ต่อหัวหน้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะสามารถ
กระท าได ้
  4.4 กรณีนายกเทศมนตรีต าบลสวนผึ้ง เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด าเนินการตามค าสั่งนั้น 
  4.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด พร้อมทั้งท า
ความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีต าบลสวนผึ้ง ว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติชอบเกิดขึ้นหรือไม่ เป็นการ
กระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา ให้เสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีต าบลสวนผึ้ง 
และยุติเรือ่ง 
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  4.6 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
  4.7 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อนายกเทศมนตรีต าบล
สวนผึ้งภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากมีเหตุความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะ
กรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อนายกฯ 
  4.8 เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
  4.9 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของเทศบาลต าบล
สวนผึ้ง ให้ด าเนินการดังนี้ 
 4.9.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียน
ระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้นๆถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
 4.9.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อ
ข้อร้องเรียน 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.2564 
                  อลังการ  เจริญสุข 
      (นายอลังการ  เจริญสุข)  
     รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
     ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสวนผึ้ง 

 

 

 


