
 
ประกาศเทศบาลต าบลพระแท่น 

เร่ือง  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
************************ 

  ตามค าสั่ง  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๗/๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต   ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้องกันและ  แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดย
มุง่เน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ  บริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนรวมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง  เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต  ประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์  จันทร์
โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  
๒๕๕๗  ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลเพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประกอบกับเทศบาลต าบลพระแท่น  ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ใน  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ
เทศบาล  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง  ครบถ้วน  และใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อไป  รวมทั้งยกระดับเทศบาลต าบลพระแท่น  ให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งปราศจากปัญหา
การทุจริตจึงได้จัดท า  มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลพระแท่น  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น  
ดังนั้น 

๑. ประกาศนี้เรียนกว่า  “ประกาศเทศบาลต าบลพระแท่น  เรื่อง  มาตรการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่อง  ร้องเรียน  กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลพระแท่นว่าทุจริตและปฏิบัติ  ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

๒. บทนิยามในประกาศนี้  “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  คณะผู้บริหาร  พนักงานและ
พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลพระแท่น 
“ทุจริต”  หมายความว่า  การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น 
“ประพฤติมิชอบ”  หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการแต่
อย่างใด  ในต าแหน่ง  หรือหน้าที่  หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการ
รับ  การเก็บรักษา  หรือการใช้เงิน  หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ  ไม่ว่าการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม  และให้หมายความรวมถึงการ
ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

/”ข้อร้องเรียน... 
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“ข้อร้องเรียน”  หมายถึง  ข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของ  เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด  และข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  ไม่มีคุณธรรม  จริยธรรม   
ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาลตามที่กฎหมายระเบียบแบบ
แผนของทาราชการที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
“การตอบสนอง”  หมายถึง  การส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การตรวจสอบและน า
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่  กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง   แจ้งตักเตือน  ด าเนินคดี  หรือ
อ่ืน ๆ ตามระเบียบ  กฎหมาย  พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้า
ของการด าเนินการ  ภายในเวลาห้าวัน  ทั้งนี้  กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อ  และที่อยู่
หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้ง
ตักเตือน  ด าเนินคดี  หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบ  กฎหมาย 

๓. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
๓.๑  หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
  ๓.๑.๑  เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเสียหาย  
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลพระแท่น  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   (๑)  กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
   (๒)  กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
   (๓)  ละเลยหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
   (๔)  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
   (๕)  กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่  หรือขัดหรือไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายเสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง  ตลอดขาด
พยานบุคคลแน่นอน 
๓.๒  ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
  ๓.๒.๑  ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
  ๓.๒.๒  ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
  ๓.๒.๓  การกระท าทั้งหลายที่ เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  พร้อมทั้ง
ข้อเท็จจริงหรือ  พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว  (หรือแจ้งช่องทาง
เบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน  เพื่อด าเนินการสืบสวนสอบสวน) 
  ๓.๒.๔  ค าขอของผู้ร้องเรียน 
  ๓.๒.๕  ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
  ๓.๒.๖  ระบุวันเดือนปี 
  ๓.๒.๗  ระบุพยานหลักฐาน  พยานวัตถุ  พยานบุคคล  (ถ้ามี) 
๓.๓  กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์  จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ 

/หลักฐาน... 
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หลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง  ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
๓.๔  เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
  ๓.๔.๑  ข้อร้องเรียนที่มิได้เป็นหนังสือ 
  ๓.๔.๒  ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่ไม่เพียงพอ 
  ๓.๔.๓  ข้อร้องเรียนที่ไม่รายการตาม  ๓.๒ 
๓.๕  ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์  หากบุคคลใดได้พบเห็น  หรือได้ทราบ  หรือกรณ ี
สงสัยว่าข้าราชการและพนักงาน  ในสังกัดเทศบาลต าบลพระแท่น  มีพฤติกรรมทุจริต
ประพฤติมิชอบ  ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นธรรม  ผู้ร้องเรียน  สามารถส่งข้อ
ร้องเรียนผ่านช่องทาง  ดังนี้ 
  ๓.๕.๑  ส่งหนังสือร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์  ถึง  นายกเทศมนตรีต าบล
พระแท่น  เทศบาลต าบลพระแท่น  ๙๙  หมู่ที่  ๑๐  ต าบลพระแท่น  อ าเภอท่ามะกา  
จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๑๓๐ 
  ๓.๕.๒  แจ้งด้วยตนเองที่  นายกเทศมนตรีต าบลพระแท่น  เทศบาลต าบล
พระแท่น  ต าบลพระแท่น  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  หรือ  ผู้บังคับบัญชา
ของผู้ถูกกล่าวหา 
  ๓ . ๕ . ๓   แ จ้ ง ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง เ ท ศ บ า ล ต า บ ล พ ร ะ แ ท่ น 
www.pratancity.go.th  
  ๓.๕.๔  แจ้งทาง Facebook เทศบาลต าบลพระแท่น  (ส่งข้อความ) 

  ๔.  กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
       ๔.๑  ให้ส านักปลัดเทศบาลเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 

     ๔.๒  เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  รวบรวมข้อมูลร้องเรียน   
     เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มี   
     ลักษณะตามท่ีก าหนดใน  ประกาศนี้  
     ๔.๓  กรณีท่ีนายกเทศมนตรีต าบลพระแท่นเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน    
     ข้อเท็จจริง หรือ  มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ด าเนินการตามค าสั่งนั้น  
     ๔.๔  ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้ง  มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จ 
     จริงที่เกี่ยวข้องและพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่    
     เพียงใด  โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งท าความเห็นเสนอนายกเทศมน 
     ตรีต าลพระแท่น  ว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่  และเป็นการ 
     กระท าผิดวินัยหรือไม่  หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อ   
     นายกเทศมนตรีต าบลพระแท่นและยุติ  เรื่อง  
     ๔.๕  ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ  และต้องเปิดโอกาสให้ 
     เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

/๔.๖. ให้คณะกรรมการ... 

http://www.pratancity.go.th/
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     ๔.๖  ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  รายงานผลการสอบสวนต่อนายกเทศมนตรี 
     ต าบลพระแท่น   ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่ 
     มิอาจหลีกเลี่ยงได้  คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  อาจเสนอขอระยะเวลาด าเนิน 
     การต่อนายกเทศมนตรีต าบลพระแท่น  โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง      
     ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
     ๔.๗  ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของเทศบาล 
     ต าบลพระแท่น  ให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๔.๗.๑  ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ในกรณีที่ข้อ  
     ร้องเรียนระบุถึง  ชื่อ  หน่วยงานนั้น  ๆ  ถือเป็นสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อ 
     ร้องเรียน 

๔.๗.๒  ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน  กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึง 
     หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  พร้อมชี้แจงเหตุผลและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ถือเป็น 
     สิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ  ณ วันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

(นายทรงศักดิ์  โชตินิติวัฒน) 
                             นายกเทศมนตรีต าบลพระแท่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


