
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบาลอ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ 

ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบาลอ  
......................................... 

 
   ด้วยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ   โดยมุ่งเน้นการสร้าง          
ธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  เพ่ือ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ  และให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบ
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  โดยให้บังคับใช้มาตรการทาง
วินัย  มาตรการทางปกครอง  และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว  และในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของส่วนราชการ ด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒  อย่างเคร่งครัด  ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่  ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ   ลง
วันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ประกอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะ
ที ่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ที่ก าหนดไว้ว่า  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Toleranc 
& Clean Thailand)” จึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
  ข้อ 1. ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลบาลอ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบาลอ”  
  ข้อ 2. บทนิยามในประกาศนี้ 
   “ผู้บริหาร” หมายถึง นายกเทศมนตรีต าบลบาลอ 
   “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไป    
  “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล 
ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้  
   “ทุจริต” หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง 
หรือผู้อื่น 
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  “ประพฤติมิชอบ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด ในต าแหน่ง
หรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุม ดูแล การรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่
ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม   
  ข้อ 3. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 
   3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
   3.1.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย อันเนื่องมาจากบุคลากรของเทศบาลต าบลบาลอ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
    (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
    (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
   (3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
    (4) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
    3.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริง ที่มีข้อมูลมิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง
ความเสียหายให้แก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลที่แน่นอน 
   3.2 แนวปฏิบัติในการร้องเรียน 
   บุคคลที่ประสงค์จะยื่นข้อร้องเรียน ให้จัดท าเป็นหนังสือ โดยข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าที่สุภาพ
และต้องระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
    3.2.1 ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หรือ e-mail (ถ้ามี) ของผู้ร้องเรียน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบตัวตนได้ 
    3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือบุคลากรที่เก่ียวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
   3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์ตามสมควรที่เกี่ยวข้องกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของบุคลากรอย่าง
ชัดเจน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน) 
    3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน ตามแบบค าขอร้องเรียนแนบท้ายประกาศนี้ 
    3.2.5 ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
    3.2.6 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
    3.2.7 ลงวันที่ เดือน ปี ที่ยื่นข้อร้องเรียน 
   3.3 ผู้ร้องเรียน จะร้องเรียนแทนบุคคลอ่ืนมิได้ เว้นแต่เป็นผู้รับมอบอ านาจตามกฎหมาย การ
ด าเนินการแทนผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งอยู่ในความดูแลผู้ร้องเรียน หรือท่ี
กฎหมายก าหนด  
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  3.4 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับเฉพาะ รายที่ระบุหลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
   3.5 เรื่องร้องเรียนที่ไม่อาจรับพิจารณา 
    3.5.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ  
    3.5.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
    3.5.3. ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการครบถ้วนตามข้อ 3.2 
    3.5.4 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    3.5.5 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล 
    3.5.6 ข้อร้องเรียนที่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือเป็นข้อร้องเรียนที่ศาลไดม้ีค า
พิพากษาหรือค าสั่งถึงท่ีสุดแล้ว 
    3.5.7 เรื่องท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ที่ไม่ระบุพยานหลักฐานและกรณีแวดล้อม
เป็นที่ชัดแจ้ง ตลอดจนพยานบุคคลที่แน่นอน 
    3.5.8 ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ด าเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และ
สรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เป็นต้น 
ทั้งนี้ เทศบาลอาจรับข้อร้องเรียนตามข้อ 3.5.6 ไว้พิจารณาได้ หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ
และการพิจารณาจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
   3.6 ช่องทางการร้องเรียน 
   ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
    3.6.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ที่ส านักงานเทศบาลต าบล
บาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยผู้ร้องเรียนสามารถขอรับแบบค าขอร้องเรียนได้ที่ ส านักงานเทศบาล
ต าบลบาลอ หรือดาวน์โหลด แบบค าขอร้องเรียน ที่เว็ปไซด์ www.balor.go.th 
    3.6.2 ส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ ถึง นายกเทศมนตรีต าบลบาลอ เทศบาลต าบล
บาลอ ม.1 ต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140  
    3.6.3 ร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลบาลอ ทางเว็ปไซด์ 
www.balor.go.th 
  ข้อ 4. กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
   4.1 ให้ส านักงานเทศบาลต าบลบาลอ เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 

 
 

http://www.balor.go.th/
http://www.balor.go.th/
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   4.2 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนตามข้อ 3 หรือจากส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้ 
ส านักงานเทศบาลต าบลบาลอ รวบรวมข้อมูลการร้องเรียน เสนอผู้บริหาร เพ่ือมอบหมายหรือสั่งการ ให้ 
“คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน” ของเทศบาลต าบลบาลอ พิจารณาเรื่องร้องเรียนและตอบแจ้งรับข้อ
ร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียนทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน 
   ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ เทศบาลจะพิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนดใน
ประกาศนี้  
   นอกจากการด าเนินการตามข้อ 4.2 วรรคแรก ข้อร้องเรียนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
ผู้บริหารจะมอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดท่ีเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน ท าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องท่ีร้องเรียน
โดยตรง หรือให้นิติกรหรือฝ่ายนิติการ ไปด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอพิจารณาแนวทางแก้ไข
ปัญหาก็ได้ 
   ทั้งนี้ข้อร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นของรัฐ ได้ส่งให้เทศบาลด าเนินการ ผู้บริหารจะมอบหมายให้
รองนายก หรือ นิติกร หรือฝ่ายนิติการ ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอพิจารณาแนวทางแก้ไข
ปัญหาก็ได้ 
   4.3 คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน หาก
เห็นสมควรจะให้มีคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เสนอ
ผู้บริหาร แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
   4.4 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง มี
หน้าที่ รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่า เรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่
เพียงใด โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอผู้บริหารหรือรองนายกเทศมนตรีที่
ผู้บริหารมอบหมาย ว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดข้ึนหรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ 
หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพ่ือสั่งยุติเรื่อง 
   4.5 ในการพิจารณาหาข้อเท็จจริงหรือไต่สวนข้อเท็จจริง ให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิด
โอกาสให้บุคลากรที่ถูกกล่าวหาได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
   4.6 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
รายงานผลการสอบสวนต่อผู้บริหารหรือรองนายกเทศมนตรีที่ผู้บริหารมอบหมาย ภายในสามสิบวัน นับแต่
วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจ าเป็น คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริง อาจเสนอขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อผู้บริหารหรือรองนายกเทศมนตรีที่ผู้บริหาร
มอบหมาย โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
   4.7 เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้เทศบาลแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน
เวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ 
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   4.8 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของเทศบาล ให้
ด าเนินการ ดังนี้ 
    4.8.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณทีี่ข้อร้องเรียน
ระบุถึงชื่อหน่วยงานนั้นๆ ให้ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
    4.8.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน  กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผลและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการสิ้นกระบวนการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียน 
  ข้อ 5. ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ผู้บริหารจะสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
พยาน และบุคลที่ให้ข้อมูล อย่าต้องให้ได้รับภัยหรือความไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็น
พยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น 
  ข้อ 6. ในกรณีที่ผู้บริหารได้มอบหมาย ให้มีการสอบสวนในทางลับเพื่อหาข้อเท็จจริง บุคลากรของ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้สืบสวน ได้กระท าละเมิดต่อบุคลากรของเทศบาลที่ถูกร้องเรียนหรือ
บุคคลภายนอก และความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระท าในหน้าที่ แม้มิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง เทศบาลจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายตามหลักเกณฑ์ใน พระราชบัญญัติ
ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
    
        ประกาศ ณ วันที่  4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 
 
         (นายอับดุลรอเซะ เดะแอ) 
                 นายกเทศมนตรีต าบลบาลอ 
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เรื่อง “การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบาลอ” 

 
ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ............................................................................ เบอร์โทรศัพท์ ................ ..................... 
ที่อยู่ ............................................................................................................................. ........................................ 
ชื่อ – สกุลผู้ถูกร้องเรียน ............................................................... .. สังกัด ......................................................... 
ต าแหน่ง/ระดับ หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้และสืบทราบตัวผู้ถูกกล่าวหาได้.........................................................  
.............................................................. ...............................................................................................................  
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน ................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
..................................................................... .........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................... ...................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
          ลงชื่อ ..................................................ผู้ร้องเรียน 
                    (...................................................) 
             วันที่ ............ เดือน............................ พ.ศ. ............... 

 
 

ค าแนะน าการท าหนังสือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
1. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสภุาพ และมีรายละเอียดการร้องเรียน ดังนี้ 
 1.1 ช่ือ – สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน 
  1.2 ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง สังกัดของผู้ถูกร้องเรียน หรือข้อมลูที่สามารถบ่งช้ีและสืบทราบตัวผู้ถูกร้องเรียนได้ 
  1.3 บรรยายการกระท าท่ีเป็นเหตแุห่งการร้องเรียน โดยระบุข้อมลู ดังนี้ 
   1) การกระท าท่ีเป็นเหตุแห่งการรอ้งเรียน 
   2) มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระท าเหตุนั้นอย่างไร 
   3) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
2. ลงลายมือช่ือ และเขยีนช่ือ – สกุล ด้วยตัวบรรจง พร้อมแจ้งท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน เพื่อให้ส านักงานสามารถตดิต่อ
กับผู้ร้องเรยีนได ้


