ประกาศเทศบาลตาบลบ้านแป้น
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตาบลบ้านแป้น
---------------------------------โดยที่มาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยวิธี การบริ ห ารกิจ การบ้ านเมื องที่ ดี และค านึ งถึ งการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการ
ตรวจสอบการด าเนิ น งาน ประกอบกั บ เทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น ได้ ป ระกาศใช้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารราชการเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลบ้านแป้นเป็นไปตาม
หลักการบริหารจั ดการบ้ านเมืองที่ดี และเป็นการเปิดโอกาสให้ ภาคประชาชนมีส่ วนร่วมในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการสังกัดเทศบาล ตาบลบ้านแป้น
อาศัยอานาจตามมาตรา ๔๘ เตรส (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลตาบลบ้านแป้นจึงกาหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นกรณี ก ารทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของเจ้ า หน้ า ที่
ของเทศบาลตาบลบ้านแป้น ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลตาบลบ้านแป้น เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ย วกับการจั ดการข้ อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิช อบของเจ้าหน้าที่ ของ
เทศบาลตาบลบ้านแป้น”
ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่
ในสังกัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
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“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการ
อย่ างใดในตาแหน่ งหรื อหน้ า ที่ หรื อใช้อานาจในตาแหน่ งหรือหน้า ที่อันเป็น การฝ่ าฝื น กฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบั งคับ คาสั่ ง อย่ างใดอย่ างหนึ่ ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดู แลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือ
ทรั พย์ สิ น ของส่ ว นราชการ ไม่ว่าการปฏิบั ติ ห รือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุ จริตหรือ ไม่ก็ตาม และให้
หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย
“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
เป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่อยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและ
การนาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบ
ข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินการภายในเวลา สิบห้าวัน
ทั้งนี้ กรณีที่ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ ติดต่อของผู้ร้องเรียน
จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนาเรื่องร้องเรียนเข้าสู้กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือ น
ดาเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน
๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน
๓.๑.๑ เรื่ อ งที่ จ ะน ามาร้ อ งเรี ย นต้ อ งเป็ น เรื่ อ งที่ ผู้ ร้ อ งได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น
หรือเสียหาย หรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลบ้านแป้น ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(๒) กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
(๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร
(๕) กระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
๓.๑.๒ เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง
ความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน
๓.๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
๓.๒.๑ ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
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-๓๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
๓.๒.๓ การกระทาทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่าง
ชัดเจนเพื่อดาเนินการสืบสวน สอบสวน)
๓.๒.๔ คาขอของผู้ร้องเรียน
๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ปี
๓.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)
๓.๓ กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
๓.๔ เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
๓.๔.๑ ข้อร้องเรียนที่มิได้ทาเป็นหนังสือ
๓.๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ
๓.๔.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๓.๒
๓.๕ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
๓.๕.๑ ส่ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ร้ อ งเรี ย นด้ ว ยตนเองโดยตรงที่ ห้ อ งงานนิ ติ ก าร
กองวิ ช าการและแผนงาน ส านั ก งานเทศบาลต าบลบ้ า นแป้ น เลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๒ ต าบลหนองหนาม
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ๕๑๐๐๐
๓.๕.๒ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สานักงานที่ www.banphan.go.th (ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน)
๓.๕.๓ ร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
 ตู้ ปณ. ๑ ปณฝ. มหาดไทย กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๖
 E-mail : moi0219@moi.go.th
 สายด่วนศูนย์ดารงธรรม ๑๕๖๗ (๒๔ ชั่วโมง)
 โทรสาร (๐๒) ๒๒๒ ๖๘๓๘
๓.๕.๔ ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
 สายด่วนทาเนียบรัฐบาล ๑๑๑๑ (๒๔ ชั่วโมง)
 ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ ปณ.ทาเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๒
/... ทางเว็บไซต์
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 ทางเว็บไซต์ www.1111.go.th
 ยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง

ข้อ ๔ กระบวนการพิจารณาดาเนินการ
๔.๑ ให้ ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งราวร้ อ งเรี ย นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก
ในการรับเรื่องร้องเรียน
๔.๒ เมื่อ ได้รั บ เรื่ องร้องเรียนให้ เจ้ าหน้าที่รั บเรื่องราวร้องเรี ยนการปฏิบัติ ห น้า ที่
ราชการรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอต่อนายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้นโดยตรง ในกรณีเป็นลั กษณะ
บัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กาหนดในประกาศนี้
๔.๓ กรณีที่ นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียนการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการดาเนินการตามคาสั่งนั้น
๔.๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จ จริง
ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดาเนินงาน
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งทาความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น ว่ามีการกระทาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทาผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอ
ความเห็นต่อนายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น และยุติเรื่อง
๔.๕ ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดาเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาส
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
๔.๖ ให้คณะกรรมกาสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อนายกเทศมนตรี
ตาบลบ้านแป้นภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขเวลาที่กาหนด
๔.๗ เมื่ อ มี ก ารด าเนิ น การในเบื้ อ งต้ น เป็ น ประการใด ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ รั บ เรื่ อ งราว
ร้องเรี ย นการปฏิบั ติห น้ าที่ร าชการแจ้ งให้ ผู้ ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิ บห้าวัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียน
ไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้
๔.๘ ในกรณี ที่ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเป็ น เรื่ อ งที่ อ ยู่ น อกเหนื อ อ านาจการพิ จ ารณา
ของสานักงานเทศบาลตาบลบ้านแป้น ให้ดาเนินการดังนี้
๔.๘.๑ ส่ ง ต่ อ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นไปยั ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ โดยตรงในกรณี ที่
ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
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-๕๔.๘.๒ ส่ งเรื่ องร้ องเรี ยนไปยัง ผู้ ร้อ งเรีย น กรณีที่ ผู้ ร้อ งเรีย นไม่ ได้ร ะบุถึ ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
ปลัดเทศบาลตาบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแป้น

คำขอร้องเรียน
เรื่อง “กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ ของสำนักงำนเทศบำลตำบลบ้ำนแป้น”
ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน...............................................................เบอร์โทรศัพท์......................................................
ที่อยู่.................................................................................................................................................... ..................
ชื่อ – สกุล ผู้ถูกร้องเรียน..........................................................สังกัด..................... ...............................................
ตาแหน่ง/ระดับ หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกกล่าวหาได้...........................................................
..............................................................................................................................................................................
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน.............................................................................................................. .......................
............................................................................................................................... ...............................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................ผู้ร้ องเรียน
(....................................................)
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ...............
คำแนะนำกำรทำหนังสือร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคาสุภาพ และมีรายละเอียดการร้องเรียนดังนี้
๑.๑ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน
๑.๒ ชื่อ – สกุล ตาแหน่ง สังกัดของผู้ถูกร้องเรียน หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกร้องเรียนได้
๑.๓ บรรยายการกระทาที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน โดยระบุข้อมูล ดังนี้
๑) การกระทาที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
๒) มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระทาเหตุนั้นอย่างไร
๓) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)
๒. ลงลายมือชื่อ – และเขียนชื่อ – สกุล ด้วยตัวบรรจง พร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน เพื่อให้สานักงานสามารถติดต่อ
กับผู้ร้องเรียนได้

กระบวนการจัดการผลต่อข้อร้องเรียนของเทศบาลตาบลบ้านแป้น

ข้อ
ร้องเรียน
3 วัน

3 วัน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
รับเรื่องร้องเรียน

เรื่องภายใน
หน่วยงาน
หรือไม่

ใช้
2 วัน

ไม่ใช้
15 วัน

3 วัน

เสนอนายกฯ พิจารณา
3 วัน
นายกฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
25 วัน
ผลการ
สอบสวนพิจารณา

แจ้งผล
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ

ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
แจ้งผลการดาเนินการเบื้องต้น
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ

