
 

 

 

                                                 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน                                         
      กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิขอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์        

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

                            ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ทางเทศบาล 
ตำบลเมืองรามันห์ มีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการส่งเสริม คุ้มครองจริยธรรมในเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เพ่ือให้การดำเนินการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมือง
รามันห์  ดังนี้  

                   ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ 
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์” 

ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้  
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในเทศบาลตำบล 

เมืองรามันห์“ 
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับ  

ตนเองหรือผู้อ่ืน 
                    “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใด ใน
ตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำานาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของ ส่วน
ราชการไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความ รวมถึง
การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
 
 
 
 
 



- ๒ – 
 “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบ

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 
รับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาล 
ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้  

“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำ เรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย พร้อมกับ
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการภายในเวลาสามสิบวัน ทั้งนี้ กรณีท่ีข้อร้องเรียน
ไม่ได้ระบุชื่อและท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการ
ตอบสนองสิ้นสุดที่การนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนดำเนินคดีหรืออ่ืน ๆ 
ตามระเบียบข้อกฎหมาย 

 ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  
         ๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน  
               ๓.๑.๑ เรื่องท่ีจะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ  

เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ในเรื่องดังต่อไปนี้ (๑) กระทำการทุจริตต่อ
หน้าที่ราชการ (๒) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง
ปฏิบัต ิ(๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร (๕) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย  
                                    ๓.๑.๒ เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้าง
ความ เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  
                             ๓.๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้                                              
                                   ๓.๒.๑ ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน  
                                   ๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
                                   ๓.๒.๓ การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ 
พฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพ่ือ 
ดำเนินการสืบสวน สอบสวน) 
                                   ๓.๒.๔ คำขอของผู้ร้องเรียน                                                                                    
                                   ๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน                                                                             
                                   ๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ปี  
                                   ๓.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)  
                           ๓.๓ กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  
 

-๓- 
                            ๓.๔ เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา  
                                   ๓.๔.๑ ข้อร้องเรียนที่มีได้ทำเป็นหนังสือ  
                                   ๓.๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ  
                                   ๓.๔.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๓.๒  



                           ๓.๕ ชอ่งทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้   
                                  ๓.๕.๑ ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่เทศบาลตำบลเมืองรา
มันห์ ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
                                  ๓.๕.๒ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานที่ www.muangraman.go.th  
                                  ๓.๕.๓ ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอรามัน 
                                  ๓.๕.๔ ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) - บัตร
สนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  
                                  ๓.๕.๕ ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐๗๓-๒๙๕๕๓๗ โดยแจ้งรายละเอียดให้ครบตาม
ข้อ ๓.๒  
                                  ๓.๕.๖ ร้องเรียนทางเฟสบุ๊ค “เทศบาลตำบลเมืองรามันห์” 
 
                            จึงขอประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
  
                                       ประกาศ ณ วันที่   ๑๐       เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  
          (นายเนติ  เรืองเริงกุลฤทธิ์) 
         ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 

                                                          นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ 
เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจรติหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

--------------------------------- 

  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความ
ต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ น้ัน 

  เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ จึงได้กำหนดมาตรการจัดการในกรณีพบการทุจริตในหน่วยงานเพื่อเป็น
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางให้ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบล
เมืองรามันห์ ถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่ามีมูลหรือไม่ 

     ๑.๑ กรณีมีมูล ให้ทำบันทึกเสนอผู้บริหารและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตาม

ระเบียบ/กฎหมายกำหนด 

     ๑.๒ กรณีไม่มีมูล  คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงสรุปผลตามพยานหลักฐาน ส่งกลับไปยังผู้ร้องเรียน

ทราบผล 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-๒- 

๒. กรณีมีมูลให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยตามที่คณะกรรมการสอบสวนลงความเห็น 

     ๒.๑ พิจารณาลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง 

               ๒.๒ พิจารณาลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

  ๓. เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา พิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงจริง  พิจารณาลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  ๔. นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ ออกคำสั่งลงโทษ 

  ๕. ให้ทุกกลุ่มงานในเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  ถอดบทเรียนเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก 

๖. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

              ประกาศ ณ วันท่ี    ๑๐    เดือน กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
          (นายเนติ  เรืองเริงกุลฤทธิ์) 
         ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 

                                                          นายกเทศมนตรีตำบลเมืองรามันห์ 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


