
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
เรื่อง  มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยวว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
.............................................. 

   

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 69/2557  เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง  เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต่อสภาริติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่  12  กันยายน  2557  ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  
เพ่ือให้การขับเคลื่อนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ใน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว พ.ศ. 2552   

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง  ครบถ้วน  และใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติต่อไป  รวมทั้งยกระดับเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งปราศจากปัญหาการทุจริต  
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  จึงได้จัดท ามาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรี ยน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น  
ดังนี้ 

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  เรื่อง  มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

2.  บทนิยามในประกาศนี้ 
“เจ้าหน้าที่”  หมานความว่า  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล

ต าบลหาดเสี้ยว 
“ทุจริต” หมายความว่า  การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือ

ผู้อื่น 
 

 / “ประพฤติมิชอบ”….                                         



-2- 

 “ประพฤติมิชอบ”  หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ  หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด  ใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่  หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  
อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ  การเก็บรักษา  หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ  
ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม  และให้หมายความรวมถึงการประมาท
เลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
 “ข้อร้องเรียน”  หมายถึงข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด  และข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบ
ต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่ค านึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมาย  
ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
 “การตอบสนอง”  หมายถึง  การส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การตรวจสอบและน าเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  ด าเนินคดี  หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ  กฎหมาย  พร้อม
กับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาห้าวัน  ทั้งนี้  กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้
ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่
การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  ด าเนินคดี  หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.  หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
      3.1  หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
  3.1.1  เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย  
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   (1)  กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
   (2)  กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
   (3)  ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
   (4)  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
   (5)  กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่  หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
  3.1.2  เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่จริงที่มีมูล  มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง  ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
  3.2  ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
   3.2.1  ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
   3.2.2  ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
   3.2.3  การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพ่ือ
ด าเนินการสืบสวนสอบสวน) 
   3.2.4  ค าขอของผู้ร้องเรียน 
   3.2.5  ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
   3.2.6  ระบุวันเดือนปี 

3.2.7  ระบุพยานหลักฐาน  พยานวัตถุ  พยานบุคคล (ถ้ามี) 
/ 3.3 กรณีการร้อง… 
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   3.3  กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์  จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง  ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
  3.4  เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
   3.4.1  ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
   3.4.2  ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหลักฐานที่ไม่เพียงพอ 
   3.4.3  ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตาม 3.2 
  3.5  ช่องทางการร้องเรียน 
   หากบุคคลใดได้พบเห็น หรือได้ทราบ หรือมีกรณีสงสัย  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  มีพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบ  ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่
เป็นธรรม  ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง  ดังนี้ 
   3.5.1  ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ถึง  นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว  ส านักงาน
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  309  หมู่ที่  3  ต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  64130 
   3.5.2  แจ้งด้วยตนเอง กับ นายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูก
กล่าวหา  โดยแจ้งทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว http://www.Hadsiew.com (รับเรื่องร้องเรียน) 
   3.5.3  รับแบบค าร้องและยื่นค าร้องด้วยตนเองที่  กองวิชาการและแผนงาน  ส านักงาน
เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว 
 4.  กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
  4.1  ให้กองวิชาการและแผนงานเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 
  4.2  เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  รวบรวมข้อมูลการ
ร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่
ก าหนดในประกาศนี ้
  4.3  กรณีที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ
มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ด าเนินการตามค าสั่งนั้น 
  4.4  ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้ง  มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องและพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่  เพียงใด  โดยให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งท าความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่  และ
เป็นการกระทิดวินัยหรือไม่  หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีและยุติเรื่อง 
  4.5  ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ  และต้องเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ผู้ถกูกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
  4.6  ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อนายกเทศมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้  คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อนายกเทศมนตรี  โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่
เกินสิบห้าวัน 
  4.7  ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของเทศบาล      
ต าบลหาดเสี้ยว  ให้ด าเนินการดังนี้ 
   

/ 4.7.1 ส่งเรื่องร้อง… 
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  4.7.1  ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุถึง
ชื่อหน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
  4.7.2  ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน  กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง  พร้อมชี้แจงเหตุผลและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ถือเป็นสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน 
  
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
                                                              ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
                                                                                  (นางรุ่งอรุณ  ค าโมง) 
                                                                            นายกเทศมนตรีต าบลหาดเสี้ยว 
 

 


