
 

ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

เร่ือง มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
********************************** 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ( พ.ศ. 2560- 2564 ) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2563 ได้ก าหนดให้มีมาตรการภายใน เพื่อเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ เทศบาลต าบลทุ่งทอง จึงได้จัดท าประกาศมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งทอง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  

ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้ 
“เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในเทศบาลต าบล          

ทุ่งทอง 

“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ท่ีมีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 

“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดใน
ต าแหน่งหรือหน้าท่ี หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ีอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่า
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาท เลินเล่อ
ในหน้าท่ีดังกล่าวด้วย 

“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ังและไม่มีธรรมาภิบาลตามท่ี
มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

 “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อม
กับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา สิบห้าวัน ท้ังนี้ กรณีท่ีข้อ ร้องเรียน 
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ไม่ได้ระบุช่ือและท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนอง
ส้ินสุดท่ีการน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนด าเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบ
ข้อกฎหมาย 

ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 

     3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

3.1.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ เสียหาย 
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

     (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 

     (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 

     (3) ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 

     (4) ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกิดสมควร 

     (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

3.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวท่ีสร้างความ 
เสียหายแก่บุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

     3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
3.2.1 ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 

3.2.2 ช่ือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 

3.2.3 การกระท าท้ังหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมท้ังข้อเท็จจริงหรือ 
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางแสการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจนเพื่อ
ด าเนินการสืบสวนสอบสวน) 

3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน 

3.2.5 ลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน 

3.2.6 ระบุวัน เดือน ป ี

3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 

     3.3 เรื่องร้องเรียนท่ีอาจไม่รับพิจารณา 

3.4.1 ข้อร้องเรียนท่ีมิได้ท าเป็นหนังสือ 

3.4.2 ข้อร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยานหรือหลักฐานท่ีเพียงพอ 

3.4.3 ข้อร้องเรียนท่ีไม่มีรายการตามข้อ 3.2  

    3.4 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
     3.4.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 3.4.2 ร้องเรียนทางเว็บไซต์ www.tungtong.go.th 
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3.4.3 ร้องเรียนทางเลขโทรศัพท์ 0-4481-6838 

     3.4.4 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ เทศบาลต าบลทุ่งทอง 139 หมู่ 6 ต าบลบ้านเขว้า 
         อ าเภอ บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36170 

   3.5.5 ร้องเรียนทางตู้รับฟังความคิดเห็น 
   3.4.6 ร้องเรียนทาง Facebook เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

ข้อ 4. กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
    4.1 ใหศู้นย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลทุ่งทองเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
    4.2 เมื่อได้รับเรื่องเรียนให้หัวหน้าศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลทุ่งทองท าการรวบรวมข้อมูล

การร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
         4.3 ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใด ๆ ให้เจ้าหน้าท่ีแนะน าให้ผู้

ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ถ้าเห็นว่าข้อมูลท่ีไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้อง
ได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลทุ่งทอง หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียน
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าว ต่อหัวหน้าศูนย์ด ารงธรรมเพื่อด าเนินการ
ต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าท่ีจะสามารถกระท าได้ 

     4.4 กรณีผู้บริหารเทศบาลต าบลทุ่งทอง เห็นควรให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ศูนย์ด ารงธรรมด าเนินการตามค าส่ังนั้น 

     4.5 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงท่ีได้รับแต่งต้ัง มีหน้าท่ีรวบรวมข้อเท็จจริงท่ี
เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว พร้อมท้ังความเห็นเสนอผู้บริหารเทศบาล ว่ามีการกระท าทุจริตแอบประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ 
และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีท่ีไม่มีมูลท่ีควรกล่าวหา ให้เสนอความเห็นต่อผู้บริหารและยุติเรื่อง 

     4.6 ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจิงอย่างเป็นธรรม 

  4.7 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้บริหารภายในสามสิบ
วันนับแต่วันท่ีได้รับแต่งต้ัง หากมีเหตุผลความจ าเป็นท่ีมิอาจหลีกเล่ียงได้ คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยายเวลา
ด าเนินการต่อผู้บริหารเทศบาล โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

     4.8 เมื่อมีการด าเนินการในเบ้ืองต้นเป็นประการใด ให้ศูนย์ด ารงธรรมแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลท่ีสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 

     4.9 ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของเทศบาลต าบล          
ทุ่งทองให้ด าเนินการ ดังนี้ 

  4.9.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนระบุ
ถึงช่ือหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
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  4.9.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมช้ีแจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน 
    

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
 

      (ลงช่ือ)  
            (นายสมพงษ์  ยอดวงศ์) 

     นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 
 

 


