
    
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลพันนา 
เรื่อง มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ 

เทศบาลต าบลพันนาว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
.............................................................. 

  ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโนบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ให้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิ
บาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเทศบาลต าบลพันนา ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการของเทศบาลต าบลพันนา พ.ศ.๒๕๕๒ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติต่อไป รวมทั้งยกระดับเทศบาลต าบลพันนา ให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งปราศจากปัญหาการทุจริต เทศบาลต าบล
พันนา จึงได้จัดท ามาตรการด าเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลต าบลพันนาว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ดังนี้ 
  ๑.ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลพันนา เรื่อง มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลพันนาว่าทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ โดยมิชอบ ” 
  ๒. บทนิยามในประกาศนี้ 
  “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานลูกจ้างในสังกัดเทศบาลต าบล
พันนา  

“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ชอบโดยกฎหมายส าหรับตนเองและ 
ผู้อื่น 

 “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การทิ่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด ในต า 
แหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมุ่งหมายจะความคุมการดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่า
การปฏิบัติหรือละเว้นกานปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตหรือไม่ก็ตาม และให้ความหมายรวมถึงการประมาทเลินเล่อใน
หน้าที่ดังกล่าวด้วย 
  “ข้อร้องเรียน” หมายถึงข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 
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รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงประโยชน์ส่วนร่วม เป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาลตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ก าหน้าไว้ 
  “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี และอ่ืนๆ ตามระเบียบ กฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาห้าวัน ทั้งนี้     กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและ
ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน  ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ กฎหมาย 
  ๓. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
      ๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
            ๓.๑.๑ เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลพันนา ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
    (๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
    (๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
    (๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฏหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
    (๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
    (๕) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฏหมาย 
    ๓.๑.๒ เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจิงที่มีข้อมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร่งความเสียหาย
แก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุลคลแน่นอน 

    ๓.๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
 ๓.๒.๑ ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
 ๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
 ๓.๒.๓ การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ 

ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพ่ือด าเนินการ
สืบสวนสอบสวน) 

 ๓.๒.๔ ค าขอของผู้ร้องเรียน 
 ๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
 ๓.๒.๖ ระบุวันเดือนปี 
 ๓.๒.๗ ระบุพยานหลักฐาน พยายานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 

      ๓.๓ กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายชื่อที่ระบุหลักฐาน
กรณี แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
      ๓.๓ เรื่องร้องเรียนที่ไม่รับการพิจารณา 
    ๓.๔.๑ ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
    ๓.๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่ไม่เพียงพอ 
    ๓.๔.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตาม ๓.๒  
      ๓.๕ ช่องทางการร้องเรียน 
        หากบุคคลใดได้พบเห็น หรือได้ทราบ หรือมีกรณีสงสัยว่า พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
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พนักงานในสังกัดเทศบาลต าบลพันนา มีพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบ ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดนไม่เป็นธรรม 
ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
    ๓.๕.๑ ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ถึง นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพันนา 
ส านักงานเทศบาลต าบลพันนา หมู่ ๒ บ้านโมน ต าบลพันนา อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๔๐ 
    ๓.๕.๒ แจ้งด้วยตนเองที่ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา 
โดยแจ้งทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลพันนา  http://panna.go.th  (รับร้องเรียน) 
  ๔. กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
      ๔.๑ ให้กองวิชาการและผลงานเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
      ๔.๒ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน รวบรวมข้อมูลการ
รอ้งเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่
ก าหนดในประกาศนี้ 
      ๔.๓ กรณีท่ีนายกเทศมนตรีเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ
มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ด าเนินการตามค าสั่งนั้น 
      ๔.๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องและพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่ เพียงใด โดยให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จโดยเร็วพร้องท าความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีว่ามีการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดข้ึนหรือไม่ และ
เป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อนายกเทศ 
มนตรีและยุติเรื่อง 
       ๔.๕ ในการพิจารณาได่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้
ถูกกล่าวหาพิสูจน์ ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม  
       ๔.๖  ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อเทศมนตรีภายใน สามสิบ
วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อนายกเทศมนตรี โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่
เกินสิบห้าวัน 
        ๔.๗ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของทศบาลต าบลพันนา 
ให้ด าเนินการดังนี้ 

๔.๗.๑ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่นวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียน 
ระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
    ๔.๗.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผลและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 

http://panna.go.th/
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    ประกาศ ณ วันที่   ๓   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
                                                                    (นายไกรทอง  นามกาสา) 
          ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                  นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค าขอร้องเรีย 

เรื่อง “การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่” 
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อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่ .................ต าบล............................................อ าเภอ......................................................... 

จังหวัด.......................................................อาชีพ.......................................................... .................................................... 

 ชื่อ – สกุล ผู้ถูกร้องเรียน..................................................................สังกัด.............................................. ........... 

หน่วยงาน.............................................................................................................. ........................................................... 

ต าแหน่ง / ระดับ หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถ฿กกล่าวหาได้.................................................................    

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

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

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต 

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

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

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

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

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

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

เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน / ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 

 ๑............................................................................................    จ านวน......................................ชุด 

๒............................................................................................    จ านวน......................................ชุด 

๓............................................................................ ................    จ านวน......................................ชุด 

 

 

 

                                    ลงชื่อ............................................................ผู้ร้องเรียน 

                                           (..........................................................) 

                                วันที่............เดือน........................................พ.ศ.................... 

 

 

 



 

ค าแนะน าการท าหนังสือการร้องเรียนการทุจริต 

 

๑. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพ และมีรายละเอียดการร้องเรียนอดังนี้ 

๑.๑ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถูกร้องเรียน 

๑.๒ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัดของผู้ถูกร้องเรียน หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ และสืบทราบตัวผู้

ร้องเรียนได้ 

๑.๓ บรรยายการกระท าที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน โดยระบุข้อความ ดังนี้ 

 ๑. การกระท าที่เป็นเหตุร้องเรียน 

 ๒. มีข้ันตอนหรือรายละเอียดการกระท าเหตุนั้นอย่างไร 

 ๓. ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 

 ๒. ลงรายมือชื่อ และเขียนชื่อ – สกุล ต้วยตัวบรรจง พร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้เรียนให้ชัดเจน เพ่ือให้สถาบัน 

สามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ 

 



 


