
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 

 เรื่อง หลกัเกณฑ ์มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบัการจดัการขอ้ร้องเรยีน 

กรณีเกดิการทจุรติ และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

ประจ าปงีบประมาณ 256๓ 

*************************** 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทางเทศบาลต าบล

พระบาทวังตวง จึงได้จัดท าหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

การทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและ

ขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทจุริต และการส่งเสริมคุม้ครองจริยธรรมภายในเทศบาล

ต าบลพระบาทวังตวง 

เพื่อให้การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลพระ

บาทวังตวงเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ภาครัฐ จึงก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอ้ร้องเรียน

กรณีเกิดการทุจริต และ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง ประจ าปี

งบประมาณ 256๓ ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลพระบาทวังตวง เรื่อง หลักเกณฑ์ 

มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่ ประจ าปงีบประมาณ 2563 ” 

ขอ้ 2 บทนิยามในประกาศนี ้

“เจ้าหน้าที”่ หมายความวา่ ขา้ราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในเทศบาล

ต าบลพระบาทวังตวง 

“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาผลประโยชน์ที่ มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการ

อยา่งใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บังคับ ค าสั่งอยา่ง ใดอยา่งหนึ่ง ซ่ึงมุง่หมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือ 
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ทรัพย์สินของส่วนราชการไม่ว่าการ ปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตดว้ยหรอืไม่ก็ตาม และ

หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ ดังกล่าวด้วย 

 “ขอ้ร้องเรียน” หมายถึง ขอ้ร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่ โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่

ราชการด้วยความ รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น

ที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่ กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน า

เรื่อง ร้องเรียนเขา้สู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามระเบียบ

กฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคบืหน้าของการด าเนินการภายในเวลา 15 วัน 

ทั้งนี ้กรณีขอ้ร้องเรียนไม่ได้ระบุช่ือ ที่อยู ่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรือทางอีเมลติดต่อของผู้

ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิน้สุดที่การน าเรื่องรอ้งเรยีนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง 

แจ้งตักเตือนด าเนินคดี หรืออื่น ๆ ตามที่ระเบียบกฎหมาย 

ขอ้ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  

3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

 3.1.1 เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ 

เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลพระบาทวังตวง ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

(3) ละเลยหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร (5) กระท าการ

นอกเหนืออ านาจหน้าทีห่รือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 3.1.2 เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช้ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง

ความ เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

3.2 ขอ้ร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 

 3.2.1 ช่ือและที่อยูข่องผู้ร้องเรียน  

 3.2.2 ช่ือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 

 3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง

หรือ พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางของการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 

อยา่งชัดเจนเพื่อ ด าเนินการสืบสวน สอบสวน) 
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 3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน  

 3.2.5 ลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน  

 3.2.6 ระบุ วัน เดือน ปี 

 3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 

3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ 

หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 

 3.4.1 ขอ้ร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ  

 3.4.2 ขอ้ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ  

 3.4.3 ขอ้ร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามขอ้ 3.2 

 3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งขอ้ความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 

 3.5.1 ส่งขอ้ร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ เทศบาลต าบลพระ

บาทวังตวง เลขท่ี ๖๕ หมูท่ี่ ๕ ต าบลพระบาทวังตวง อ าเภอแม่พริก  จังหวัดล าปาง ๕๒๑๘๐ 

 3.5.2 ร้ อ ง เ รี ยน ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซต์  ที่  https://www.prabatwangtuang.go.th/

ร้องเรียนร้อง ทุกข ์เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 

 3.5.3 ร้องเรียนผ่านศูนยด์ ารงธรรมเทศบาลต าบลพระบาทวังตวง 

 3.5.4 ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ 

- หนังสือร้องเรียน (ลงช่ือผู้ร้องเรียน) 

- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงช่ือไม่ร้องเรียน) 

3.5.5 ร้องเรียนทางโทรศัพท์  โทร. ๐๕๔-๒๐๙๕๐๙ 

3.5.6 ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์  Phabat55@hotmail.com หรือระบบ

ออนไลน์  https://www.facebook.com/Prabatwangtuang.go.th/ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั 

ประกาศ ณ วันที ่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 256๓ 

 

      (นายผจญ  ธิลือชัย) 

    นายกเทศมนตรตี าบลพระบาทวังตวง  

mailto:Phabat55@hotmail.com

