
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลบานแหวน 
เรื่อง หลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียน กรณีเกิดการทุจริต 

และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลบานแหวน 
***************************************** 

 

โดยเปนการสมควรจัดใหมีหลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการ เรื่องรองเรียน
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลบานแหวน เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบายของรัฐบาลและ คสช. และเปนไปตามแผนแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลบานแหวน โดยมีเจตจํานงท่ีจะสรางภาพลักษณ     
ความเชื่อม่ันใหกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกองคกร โดยเฉพาะประชาชนใหไดเขามามีสวนรวมในการ
บริหารงาน ตรวจสอบการทํางานของเทศบาลตําบลบานแหวน 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตเปนไปดวยความเรียบรอยตามเจตนารมณ
ของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบายของรัฐบาล  และ คสช. และเปนไป
ตามแผนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลบานแหวน จึงประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการ เรื่องรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลบานแหวน ดังนี้  

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศเทศบาลตําบลบานแหวน เรื่อง หลักเกณฑ มาตรการ และแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบล       
บานแหวน” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ บทนิยามในประกาศนี้ 

“เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบล    
บานแหวน 

“การทุจริต” หมายความวา การแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับ
ตนเองหรือผูอ่ืน 

“ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติการอยางใด      
ในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ีอันเปนฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง อยางใด
อยางหนึ่ง ซ่ึงมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใชเงิน หรือทรัพยสินของสวนราชการ ไมวาการปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัตินั้นเปนกรทุจริตดวยหรือไมก็ตาม และใหหมายความรวมถึงการประมาทเลินเลออยางรายแรงใน
หนาท่ีดังกลาวดวย 

“เรื่องรองเรียน” หมายถึง เรื่องรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดย 
มิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐในสังกัด และขอกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐไมไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบ     
ตอประชาชน ไมมีคุณธรรมจริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีต้ังและไมมีธรรมาภิบาลตามท่ีมีกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว 

 
/“การตอบสนอง”… 
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“การตอบสนอง” หมายถึง การสงตอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ การตรวจสอบและนําเรื่อง
รองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย 
พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการภายในเวลาสิบหาวัน ท้ังนี้ กรณีท่ีเรื่อง
รองเรียนไมไดระบุชื่อและท่ีอยูหรือหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได หรืออีเมลติดตอของผูรองเรียนจะพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดท่ีการนําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ 
ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

ขอ ๔ หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน 
๔.๑ หลักเกณฑการรองเรียน 

๔.๑.๑ เรื่องท่ีจะนํามารองเรียนตองเปนเรื่องท่ีผูรองเรียนไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหาย อันเนื่องมาจากเจาหนาท่ีในเรื่องดังตอไปนี้ 

 (๑) กระทําการทุจริตตอหนาท่ีราชการ 
 (๒) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 
 (๓) ละเลยหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
 (๔) ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร 

         (๕) กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาท่ี หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย  
๔.๑.๒ เรื่องท่ีรองเรียนตองเปนเรื่องจริงท่ีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวท่ีสรางความ

เสียหายแกบุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดลอมท่ีปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน  
๔.๒ เรื่องรองเรียนใหใชถอยคําสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้ 

๔.๒.๑ ชื่อและท่ีอยูของผูรองเรียน พรอมหมายเลขโทรศัพท หรืออีเมลติดตอกลับ 
๔.๒.๒ ชื่อหนวยงาน หรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน 
๔.๒.๓ การกระทําท้ังหลายท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน เบาะแสการทุจริตของ

เจาหนาท่ีหรือพฤติการณตามสมควรเก่ียวกับการกระทําดังกลาว หรือแจงชองทางเบาะแสการทุจริตของ
เจาหนาท่ีอยางชัดเจน เพ่ือดําเนินการสืบสวน สอบสวน 

๔.๒.๔ คําขอของผูรองเรียน 
๔.๒.๕ ลายมือชื่อของผูรองเรียน 
๔.๒.๖ ระบุวัน เดือน ป 
๔.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถามี) รายละเอียดตาม

แบบคํารองและคําแนะนําแนบทายประกาศนี้ 
๔.๓ กรณีการรองเรียนท่ีมีลักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุ 

หลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น 
๔.๔ เรื่องรองเรียนท่ีอาจไมรับพิจารณา 

๔.๔.๑ เรื่องรองเรียนท่ีมิไดทําเปนหนังสือ 
๔.๔.๒ เรื่องรองเรียนท่ีไมระบุพยาน หรือหลักฐานท่ีเพียงพอ 
๔.๔.๓ เรื่องรองเรียนท่ีไมมีรายการตามขอ ๔.๒ 

๔.๕ ชองทางการรองเรียน ผูรองเรียนสามารถสงขอรองเรียนผานชองทาง ดังนี้ 
๔.๕.๑ สงเรื่องรองเรียน หรือรองเรียนดวยตนเองโดยตรงท่ีศูนยดํารงธรรมของ

เทศบาลตําบลบานแหวน สํานักงานเทศบาลตําบลบานแหวน 182 หมู 4 ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม 50230 โทรศัพท/โทรสาร 0 – 5344 – 1961 

 

/4.5.2 การรองเรียน… 
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๔.๕.๒ การรองเรียนผานเว็บไซตของสํานักงานฯ ท่ี www.baanwan.go.th 
ขอ ๕ กระบวนการพิจารณาดําเนินการ 

๕.๑ ใหศูนยดํารงธรรมของเทศบาลตําบลบานแหวนเปนหนวยงานหลักในการรับเรื่อง
รองเรียน 

๕.๒ เม่ือไดรับเรื่องรองเรียนใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลการรองเรียนเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในกรณีเปนลักษณะบัตรสนเทหใหพิจารณาเฉพาะรายท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดใน
ประกาศนี้ 

๕.๓ ถาเห็นวาเรื่องรองเรียนนั้นไมสมบูรณครบถวน ไมวาเหตุใดๆ ใหเจาหนาท่ี 
ผูรับผิดชอบแนะนําใหผูรองเรียนแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถาเห็นวาขอมูลไมสมบูรณครบถวนนั้น เปน
กรณีท่ีไมอาจแกไขใหถูกตองได หรือเปนเรื่องรองเรียนท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลบานแหวน หรือ
ผูรองเรียนไมแกไขขอรองเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหบันทึกไวแลวเสนอเรื่องรองเรียนดังกลาวตอ
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวนพิจารณา และแจงใหผูรองเรียนทราบถึงข้ันตอนหรือระยะเวลาการพิจารณา
เรื่องรองเรียนเทาท่ีจะสามารถกระทําได 

๕.๔ กรณีท่ีนายกเทศมนตรีตําบลบานแหวนเห็นสมควรใหแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงหรือมอบหมายใหผูใดตรวจสอบขอเท็จจริง ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการตามนั้น 

๕.๕ ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงท่ีไดรับแตงต้ัง มีหนาท่ีรวบรวมขอเท็จจริงท่ี
เก่ียวของ และพิจารณาไตสวนหาขอเท็จจริงวาเรื่องรองเรียนมีมูลความจริงหรือไมเพียงใด โดยใหดําเนินการให
แลวเสร็จโดยเร็ว พรอมท้ังทําความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีตําบลบานแหวนวามีการกระทําทุจริตและประพฤติ
มิชอบเกิดข้ึนหรือไม และเปนการกระทําผิดวินัยหรือไม หากเปนกรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาใหเสนอความเห็นตอ
นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวนและยุติเรื่อง 

๕.๖ ในการพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงใหดําเนินการอยางลับ และตองเปดโอกาสให 
เจาหนาท่ีผูถูกกลาวหาพิสูจนขอเท็จจริงอยางเปนธรรม 

๕.๗ ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนตอนายกเทศมนตรี
ตําบลบานแหวนภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันท่ีไดรับแตงต้ัง หากมีเหตุผลความจําเปนท่ีมิอาจหลีกเลี่ยงได     
คณะกรรมการฯ อาจเสนอขยายระยะเวลาดําเนินการตอนายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน โดยขอเสนอขยาย
ระยะเวลาไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

๕.๘ เม่ือมีการดําเนินการในเบ้ืองตนเปนประการใด ใหศูนยดํารงธรรมของเทศบาลตําบล
บานแหวนแจงใหผูรองเรียนทราบภายในเวลาสิบหาวัน เวนแตกรณีท่ีผูรองเรียนไมใหขอมูลท่ีสามารถติดตอ
กลับไปยังผูรองเรียนได 

๕.๙ ในกรณีท่ีเรื่องรองเรียนเปนเรื่องท่ีอยูนอกเหนืออํานาจการพิจารณาของเทศบาล
ตําบลบานแหวน ใหดําเนินการดังนี้ 

๕.๙.๑ สงตอเรื่องรองเรียนไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยตรง ในกรณีท่ีเรื่อง
รองเรียนระบุถึงชื่อหนวยงานนั้นๆ ถือเปนการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองตอเรื่องรองเรียน 

๕.๙.๒ สงเรื่องรองเรียนไปยังผูรองเรียน กรณีท่ีผูรองเรียนไมไดระบุถึงหนวยงานท่ี
เก่ียวของโดยตรง พรอมชี้แจงเหตุผลและแจงใหผูรองเรียนทราบ ถือเปนการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองตอ
เรื่องรองเรียน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑  มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 

ชุมพร   จาปญญะ 
นายชุมพร   จาปญญะ 

นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน



กระบวนการและข้ันตอนการจัดการเรื่องรองเรียนของเทศบาลตําบลบานแหวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอรองเรียน 

ศูนยดํารงธรรมของ 
เทศบาลตําบลบานแหวน 

เรื่องภายใน
หนวยงาน
หรือไม 

สงใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

แจงผลการดําเนินการเบ้ืองตน 
ใหผูรองเรียนทราบ 

เสนอนายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน
พิจารณา 

นายกเทศมนตรีตําบลบานแหวน 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ขอเท็จจริง/มอบหมายผูรับผิดชอบ 

ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง 

ผลการสอบสวน/
พิจารณา 

แจงผล 
ใหผูรองเรียนทราบ 

3 วัน 

3 วัน 

5 วัน 

25 วัน 

ไมใช 

15 วัน 



คําขอรองเรียน 
เรื่อง “การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลบานแหวน” 

 
ชื่อ – สกุล ผูรองเรียน ............................................................................ เบอรโทรศัพท ........................................ 
ท่ีอยู ........................................................................................................................................................................ 
ชื่อ – สกุล ผูถูกรองเรียน ......................................................................... สังกัด..................................................... 
ตําแหนง/ระดับ หรือขอมูลท่ีสามารถบงชี้และสืบทราบตัวผูถูกกลาวหาได.............................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
รายละเอียดเรื่องรองเรียน  ...................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
     ลงชื่อ            ผูรองเรียน 

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

วันท่ี ............ เดือน ............................. พ.ศ. ...................... 



คําแนะนําการทําหนังสือการรองเรียนการทุจริต 
 

๑. เรื่องรองเรียนใหใชถอยคําสุภาพ และมีรายละเอียดการรองเรียน ดังนี้ 
๑.๑ ชื่อ – สกุล ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของผูถูกรองเรียน 
๑.๒ ชื่อ – สกุล ตําแหนง สังกัดของผูถูกรองเรียน หรือขอมูลท่ีสามารถบงชี้และสืบทราบตัว        

ผูรองเรียนได 
๑.๓ บรรยายการกระทําท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน โดยระบุขอมูล ดังนี้ 

๑) การกระทําท่ีเปนเหตุรองเรียน 
๒) มีข้ันตอนหรือรายละเอียดการกระทําเหตุนั้นอยางไร 
๓) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถามี) 

๒. ลงลายมือชื่อ และเขียนชื่อ – สกุล ดวยตัวบรรจง พรอมแจงท่ีอยูของผูรองเรียนใหชัดเจน เพ่ือให
สํานักงานฯ สามารถติดตอผูรองเรียนได 
 


