
 
ประกาศเทศบาลตําบลพิมาย 

เร่ือง  หลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการเร่ืองรองเรียน  
           กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ ของเทศบาลตําบลพิมาย 

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

 ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  เทศบาลตําบลพิมาย               
มีแนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อทําหนาที่หลักใน
การบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุมครองจริยธรรมในเทศบาล
ตําบลพิมาย ประกอบกับหลักเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity Transparency Assessment : ITA) ไดกําหนดตัวชีวัดการปองกันการทุจริต โดยใหหนวยงานของรัฐจัดให
มีมาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต ในหัวขอ “มาตรการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต” 
นั้น 
 เพื่อใหการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาํบลพิมาย เปนไปตาม
อํานาจหนาที่ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จึงกําหนดหลักเกณฑ 
มาตรการ และแนวทางการปฏิบัตเิก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
ของเทศบาลตําบลพิมาย ดังนี้ 
 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศเทศบาลตําบลพิมาย เร่ือง หลักเกณฑ มาตรการ และแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการเร่ืองรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ ของเทศบาลตําบล               
พิมาย” 
 ขอ 2 บทนิยามในประกาศนี ้
 “เจาหนาที่” หมายความวา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไปในสังกัดเทศบาลตําบลพิมาย 
 “ทุจริต” หมายความวา การแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ
ผูอ่ืน 
 “ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การที่เจาหนาที่ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติการอยางใด ใน
ตําแหนงหรือหนาที่ หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง อยางใด
อยางหนึ่ง ซึ่งจะมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของสวนราชการ ไมวาการ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั้นเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม  และใหหมายความรวมถึงการประมาทเลินเลอใน
หนาที่ดังกลาวดวย 
 “ขอรองเรียน” หมายถึงขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐในสังกัด และขอกลาวหาของเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอ
ประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึกประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและไมมีธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวของไดกําหนดไว 
 “การตอบสนอง” หมายถึง การสงตอใหหนวยงานที่เก่ียวของ การตรวจสอบและนําเร่ืองรองเรียนเขา
สูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบ กฎหมาย พรอมกับแจงใหผู
รองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการภายในเวลาสิบหาวัน ทั้งนี้ กรณีที่ขอรองเรียนไมไดระบุชื่อและ
ที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนําเร่ือง
รองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบ กฎหมาย 
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 3. หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน 
2100                          3.1 หลักเกณฑการรองเรียน 
           3.1.1 เร่ืองที่จะนํามารองเรียนตองเปนเร่ืองที่ผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลพิมาย ในเร่ืองดังตอไปนี้ 
        (1)  กระทําการทุจริตตอหนาที่ราชการ 
        (2)  กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 
        (3)  ละเลยหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัต ิ
                                         (4)  ปฏิบัติหนาทีล่าชาเกินสมควร 
                                         (5)  กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 
            3.1.2 เร่ืองรองเรียนตองเปนเร่ืองจริงที่มีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวทีส่รางความเสียหาย
แกบุคคลที่ขาดหลักฐานแวดลอมที่ปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน 
  3.2 ขอรองเรียนใหใชถอยคําสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี ้
                                 3.2.1 ชื่อและที่อยูของผูรองเรียน 
         3.2.2 ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาทีท่ี่เก่ียวของที่เปนเหตุแหงการรองเรียน 
         3.2.3 การกระทําทั้งหลายทีเ่ปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติการณ
ตามสมควรเก่ียวกับการกระทําดังกลาว (หรือแจงชองทางเบาะแสการทุจริตของเจาหนาที่อยางชัดเจนเพื่อดําเนนิการ
สืบสวนสอบสวน) 
         3.2.4 คําขอของผูรองเรียน 
         3.2.5 ลายมือชื่อของผูรองเรียน 
                                 3.2.6 ระบุวันเดือนป 
         3.2.7 ระบุพยานหลักฐาน พยานวัตถุ พยานบุคคล  (ถามี) 
    3.3 กรณีการรองเรียนที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง  ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น 
    3.4 เร่ืองรองเรียนที่ไมอาจพิจารณา 
          3.4.1 ขอรองเรียนทีม่ิไดทําเปนหนงัสือ 
          3.4.2 ขอรองเรียนที่ไมระบุพยานหรือหลักฐานไมเพียงพอ 
             3.4.3 ขอรองเรียนที่ไมมีรายการตาม 3.2 
    3.5 ชองทางการรองเรียน 
                                  หากบุคคลใดไดพบเห็น หรือไดทราบ หรือมีกรณีสงสัยวา พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไปในสังกัดเทศบาลตําบล             
พิมาย มีพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบ ละเวนหรือปฏิบัติหนาที่โดยไมเปนธรรม ผูรองเรียนสามารถสงขอ
รองเรียนผานชองทางดังนี้ 
          3.5.1 สงหนังสือรองเรียนทางไปรษณียถึง นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย สาํนักงาน
เทศบาลตาํบลพิมาย เลขที่ 316/14 หมู 14 ถนนหฤทัยรมย ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
30110 
          3.5.2 แจงดวยตนเองที่ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหา 
โดยแจงทางเวปไซตของเทศบาลตําบลพิมาย http://www.phimailocal.to.th (รับเร่ืองรองเรียน) 
          3.5.3 รับแบบคํารองและยื่นคํารองดวยตนเองที่ สาํนักปลัดเทศบาล สาํนักงานเทศบาล
ตําบลพิมาย 
   3.5.4 รองเรียนทางโทรศัพท 044-471121 
           3.5.6 รองเรียนทางเฟซบุค “เทศบาลตาํบลพิมาย” 
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  4. กระบวนการพิจารณาดําเนนิการ 
                              4.1 ใหสํานักปลัดเทศบาลเปนหนวยงานหลักในการรับเร่ืองรองเรียน 
                              4.2 เมื่อไดรับเร่ืองรองเรียนใหงานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล รวบรวมขอมูลการรองเรียน
เสนอผูบังคับบัญชาตามลาํดบั  ในกรณีเปนลักษณะบัตรสนเทหใหพิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กําหนดใน
ประกาศนี ้
    4.3 กรณีนายกเทศมนตรีเห็นสมควรใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือ
มอบหมายใหผูใดตรวจสอบขอเท็จจริงใหดําเนินการตามคําสั่งนั้น 
    4.4 ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงที่ไดรับการแตงตั้ง  มีหนาที่รวบรวมขอเท็จจริงที่
เก่ียวของและพิจารณาไตสวนหาขอเท็จจริงวาเร่ืองรองเรียนมีมูลความจริงหรือไม เพียงใด โดยใหดําเนินการใหแลว
เสร็จโดยเร็ว  พรอมทั้งทําความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีวามีการกระทําทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดข้ึนหรือไม และ
เปนการกระทําผิดวินัยหรือไม  หากเปนกรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาใหเสนอความเห็นตอนายกเทศมนตรีและยุติเร่ือง 
    4.5 ในการพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงใหดําเนินการอยางลับ และตองเปดโอกาสใหเจาหนาที่ผู
ถูกกลาวหาพิสูจนขอเท็จจริงอยางเปนธรรม 
    4.6 ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนตอนายกเทศมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง  หากมีเหตุผลความจําเปนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได คณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงอาจเสนอขอขยายระยะเวลาดําเนินการตอนายกเทศมนตรี โดยเสนอขอขยายระยะเวลาไดไมเกินสองคร้ัง 
คร้ังละไมเกินสิบหาวัน 
    4.7 ในกรณีที่ขอรองเรียนเปนเร่ืองที่อยูนอกเหนืออํานาจการพิจารณาของเทศบาลตําบล             
พิมาย ใหดําเนินการดังนี้ 
           4.7.1 สงเร่ืองรองเรียนไปยังหนวยงานที่เก่ียวของโดยตรง  ในกรณีที่ขอรองเรียนระบุถึง
ชื่อหนวยงานนั้น ๆ ถือเปนสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองตอขอรองเรียน 
           4.7.2 สงเร่ืองรองเรียนไปยังผูรองเรียน กรณีที่ผูรองเรียนไมไดระบุถึงหนวยงานที่
เก่ียวของโดยตรง พรอมชี้แจงเหตุผลและแจงใหผูรองเรียนทราบ ถือเปนสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองตอขอรองเรียน 
 
 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
   
                              ประกาศ  ณ  วันท่ี   19    เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕62 
 

 
 
  (นายดนัย  ตั้งเจิดจา) 
  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 
 
 

 
 
 
 


