
                                                                                                                                                                                       

            

            

            

            

                                                                

                                                                                                   

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
เร่ือง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 
ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
---------------------------------- 

   
 โดยที่มาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข 
ของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ  
ตรวจสอบการด าเนินงาน ประกอบกับเทศบาลต าบลบ้านแป้นได้ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้การบริหารราชการเกิด 
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลบ้านแป้นเป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการสังกัดเทศบาล ต าบลบ้านแป้น 

 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๔๘ เตรส (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลต าบลบ้านแป้นจึงก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และ 
แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลบ้านแป้น เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านแป้น” 

  ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้ 

          “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ 
ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแป้น 
          “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
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          “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการ
อย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือ
ทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตหรือไม่ก็ตาม และให้
หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

           “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแป้น และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
เป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

           “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่อยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและ
การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ  
ข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา สิบห้าวัน
ทั้งนี้ กรณีที่ร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน 
จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู้กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือ น
ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 

  ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 

          ๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
       ๓.๑.๑ เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน 
หรือเสียหาย หรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลบ้านแป้น ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
    (๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
    (๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
    (๓) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
    (๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
    (๕) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
       ๓.๑.๒ เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง
ความเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
          ๓.๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
       ๓.๒.๑ ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
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       ๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
       ๓.๒.๓ การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่าง
ชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวน สอบสวน) 
       ๓.๒.๔ ค าขอของผู้ร้องเรียน 
       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 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
       ๓.๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
       ๓.๔.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๓.๒ 

          ๓.๕ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
       ๓.๕.๑ ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ ห้องงานนิติการ 
กองวิชาการและแผนงาน ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแป้น เลขที่  ๑๒๓ หมู่ ๒ ต าบลหนองหนาม  
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ๕๑๐๐๐ 
       ๓.๕.๒ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานที่ www.banphan.go.th (ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน) 
       ๓.๕.๓ ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

 ตู้ ปณ. ๑ ปณฝ. มหาดไทย กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๖ 

 E-mail : moi0219@moi.go.th 

 สายด่วนศูนย์ด ารงธรรม ๑๕๖๗ (๒๔ ชั่วโมง) 

 โทรสาร (๐๒) ๒๒๒ ๖๘๓๘ 

    ๓.๕.๔ ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

 สายด่วนท าเนียบรัฐบาล ๑๑๑๑ (๒๔ ชั่วโมง) 

 ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ ปณ.ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๒ 
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 ทางเว็บไซต์ www.1111.go.th  

 ยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง 
 
 

          ข้อ ๔ กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
                    ๔.๑ ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นหน่วยงานหลัก 

ในการรับเรื่องร้องเรียน 
                    ๔.๒ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ 

ราชการรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแป้นโดยตรง ในกรณีเป็นลักษณะ 
บัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในประกาศนี้ 

                    ๔.๓ กรณีที่นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแป้น เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียนการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด าเนินการตามค าสั่งนั้น 

                    ๔.๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินงาน
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแป้น ว่ามีการกระท าทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอ
ความเห็นต่อนายกเทศมนตรีต าบลบ้านแป้น และยุติเรื่อง  

                    ๔.๕ ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาส 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

                    ๔.๖ ให้คณะกรรมกาสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อนายกเทศมนตรี
ต าบลบ้านแป้นภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขเวลาที่ก าหนด 

                    ๔.๗ เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องราว
ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ราชการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียน 
ไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 

                    ๔ .๘ ในกรณีที่ ข้ อร้อง เรี ยนเป็น เรื่ องที่ อยู่ นอกเหนืออ านาจการพิจารณา 
ของส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแป้น ให้ด าเนินการดังนี้ 

                          ๔.๘.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อโดยตรงในกรณีที่ 
ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
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                              ๔.๘.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

 
     ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
       
        
             นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ 
                                                   ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                         นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแป้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ค ำขอร้องเรียน 

 เรื่อง “กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ ของส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนแป้น” 

ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน...............................................................เบอร์โทรศัพท์................................ ...................... 
ที่อยู่.................................................................................................................................................... .................. 
ชื่อ – สกุล ผู้ถูกร้องเรียน..........................................................สังกัด..................... ............................................... 
ต าแหน่ง/ระดับ หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกกล่าวหาได้......................................................... .. 
..............................................................................................................................................................................  
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน.............................................................................................................. ....................... 
............................................................................................................................... ............................................... 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

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

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

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

ค ำแนะน ำกำรท ำหนังสือร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพ และมีรายละเอียดการร้องเรียนดังนี้ 
 ๑.๑ ช่ือ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน 
 ๑.๒ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง สังกัดของผู้ถูกร้องเรียน หรือข้อมูลที่สามารถบ่งช้ีและสืบทราบตัวผู้ถูกร้องเรียนได้ 
 ๑.๓ บรรยายการกระท าท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน โดยระบุข้อมูล ดังนี้ 
  ๑) การกระท าท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
  ๒) มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระท าเหตุนั้นอย่างไร 
  ๓) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
๒. ลงลายมือช่ือ – และเขียนช่ือ – สกุล ด้วยตัวบรรจง พร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน เพื่อให้ส านักงานสามารถติดต่อ
กับผู้ร้องเรียนได้ 



กระบวนการจัดการผลต่อข้อร้องเรียนของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ

ร้องเรียน 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
รับเรื่องร้องเรียน 

ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
เรื่องภายใน

หน่วยงาน

หรือไม ่

แจ้งผลการด าเนินการเบื้องต้น 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

เสนอนายกฯ พิจารณา 

นายกฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนข้อเท็จจริงมอบหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง 

ผลการ 

สอบสวนพิจารณา 

แจ้งผล 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

3 วัน 

ไม่ใช้ 

15 วัน 
ใช้ 

2 วัน 

3 วัน 

25 วัน 

3 
วัน

 
3 

วัน
 


