
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
เรื่อง หลักเกณฑ มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี 
ของสํานักงานเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

................................................. 
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ท่ี กําหนดให            

สวนราชการมีศูนยปฏิบัติการกอดานการทุจริต เพ่ือทําหนาท่ีหลักในการบูรณการและขับเคลื่อนแผนงานปองกัน
และ ปราบปรามการทุจริต และการสงเสริมคุมครองจริยธรรมในสาํนักงานเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

เพ่ือใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเทศบาลตําบลเจดียแมครัว
สอดคลอง กับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เทศบาลตําบลเจดียแมครัวจึง
กําหนด หลักเกณฑ มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต มาตรการปองกันการรับสินบน มาตรการปองกันการ 
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจกรณีเกิดการ ทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี ของสํานักงานเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ดังนี้  

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศเทศบาลตําบลเจดียแมครัวเรื่อง หลักเกณฑ มาตรการจัดการ
เรื่อง รองเรียนการทุจริต มาตรการปองกันการรับสินบน มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
กับ ผลประโยชนสวนรวม มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี 
ของสํานักงานเทศบาลตําบลเจดียแมครัว พ.ศ.2563”  

ขอ 2 บทนิยามในประกาศนี ้ 
“เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางตาม

ภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป ลูกจางโครงการ ในสังกัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
“ทุจริต” หมายความวา การแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง 

หรือผูอ่ืน  
“ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดอยาง 

หนึ่งในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีอันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
อยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงิน หรือทรัพยสินของทาง ราชการ 
ไมวาการปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัตินั้นเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม และใหหมายความ รวมถึงการ
ประมาทเลินเลอในหนาท่ีดังกลาวดวย  

“ขอรองเรียน” หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี  
โดยมิชอบของเจาหนาท่ีในสังกัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัวและขอกลาวหาของเจาหนาท่ีไมไดปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้งและไมมี
ธรรมา ภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว  

“สินบน” หมายถึง ทรัพยสินหรือประโยชนอยางอ่ืนท่ีใหแกเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลเจดีย  
แมครัวเพ่ือใหกระทําการหรือละเวนไมกระทําการตามท่ีผูจายเงินสินบนตองการ  
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“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ ผลประโยชน
สวนรวมในสถานการณหรือการกระทําของเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ซ่ึงมีผลประโยชนสวน ตนเขามา
เก่ียวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงนั้น โดยคํานึงถึงประโยชน ของตนเอง
หรือพวกพอง  

“ดุลพินิจ” หมายถึง การวินิจฉัยท่ีเห็นสมควรของเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
“การตอบสนอง” หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ การตรวจสอบและนําเรื่อง 

รองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดีหรืออ่ืนๆ ตามขอกฎหมาย ระเบียบ พรอม
กับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการภายในเวลาสิบหาวัน  

ขอ 3 หลักเกณฑและมาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตดังนี้  
3.1 เรื่องท่ีจะนํามารองเรียนตองเปนเรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย             

อันเนื่องมาจากเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ไดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งในเรื่องดังตอไปนี้  
(1) กระทําการทุจริตตอหนาท่ีราชการ 
(2) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 
(3) ละเลยหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ  
(4) ปฏิบัติหนาท่ีลาชาเกินสมควร  
(5) กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาท่ี หรือขัดระเบียบ หรือไมถูกตองตามกฎหมาย 
3.2 เรื่องท่ีรองเรียนตองเปนเรื่องจริงและมีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวท่ีสรางความ 

เสียหาย แกเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ตองมีพยานหลักฐานชัดเจนและใชถอยคําสุภาพ  
3.3 ชองทางการรองเรียนการทุจริต ผูรองเรียนสามารถสงขอรองเรียนผานชองทาง  

ดังนี้ 
(1) รองเรียนโดยทําเปนหนังสือสงขอรองเรียนดวยตนเองโดยตรงท่ีสํานักงาน

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว 999  หมูท่ี 1  ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณีย 
50290  

(2) รองเรียนผานศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
(3) รองเรียนผานศูนยรับเรื่องรองเรียนจัดซ้ือจัดจางเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 (4) รองเรียนผานเว็บไซตของสํานักงานเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
http:// www.jdmaekrua.go.th/ 

(4) รองเรียนผานเฟสบุคเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
ขอ 4 ใหสํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัวเปนหนวยงานหลักในการรับเรื่องรองเรียนการ

ทุจริต และ เม่ือไดรับเรื่องรองเรียนใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลการรองเรียนเสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ  

ขอ 5 ในกรณีท่ีนายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัวเห็นสมควรใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ขอเท็จจริง หรือมอบหมายใหงานรับเรื่องราวรองทุกข วินัย และคดีความ ตรวจสอบขอเท็จจริง  
 
 
 

http://www.muanglen.go.th/
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ขอ 6 ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงท่ีไดรับแตงตั้งมีหนาท่ีรวบรวมขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของ
และ พิจารณาไตสวนหาขอเท็จจริงวาเรื่องรองเรียนมีมูลความจริงหรือไมเพียงใด โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จ 
โดยเร็ว พรอมท้ังทําความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัววามีการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
เกิดข้ึนหรือไม และเปนการกระทําผิดวินัยหรือไม หากเปนกรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาใหเสนอความเห็นตอ 
นายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัวและยุติเรื่อง  

ขอ 7 ในการพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงใหดําเนินการอยางลับ และตองเปดโอกาสใหเจาหนาท่ี            
ผูถูกกลาวหาพิสูจนขอเท็จจริงอยางเปนธรรม  

ขอ 8 เม่ือไดดําเนินการตามขอ 7 เสร็จสิ้นกระบวนการแลว แจงใหผูรองเรียนทราบภายในเวลา
สิบหา วัน  

ขอ 9 ในกรณีท่ีเรื่องรองเรียนเปนเรื่ออยูนอกเหนืออํานาจการพิจารณาของสํานักงานเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว ใหสงตอไปยังหนอยงานท่ีเก่ียวของโดยตรงถือเปนการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองตอขอ
รองเรียน  

ขอ 10 หลักเกณฑและมาตรการปองกันการรับสินบนดังนี้  
(1) เจาหนาท่ีในสังกัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัวตองปฏิบัติตามประกาศนี้ โดยไมรับสินบนหรือ 

ผลประโยชนอ่ืนใดในทุกรูปกแบบท้ังทางตรงหรือทางออม  
(2) เจาหนาท่ีในสังกัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัวจะตองไมเรียกรอง จัดหา รับสินบนหรือ 

ผลประโยชนอ่ืนใดเพ่ือประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน  
(3) เจาหนาท่ีในสังกัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัวจะตองไมเสนอวาจะทําให สัญญาวาจะทําให

หรือ รับสินบน หรือผลประโยชนอ่ืนใดโดยมีจุดประสงคเพ่ือจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการ 
กระทําอันมิชอบดวยหนาท่ีและกฎหมายจนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวมเสียหาย  

(4) เจาหนาท่ีในสังกัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัวตองไมละเลยหรือเพิกเฉยตอการกระทําท่ีเขา
ขาย เปนการรับสินบนหรือผลประโยชนอ่ืนใดในทุกรูปแบบ เม่ือผูใดพบเห็นการกระทําท่ีเขาขายการรับสินบนให 
รายงานผูบังคับบัญชา หรือตามชองทางการรับเรื่องรองเรียน เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริง  

(5) เจาหนาท่ีในสังกัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัวผูใดรับสินบนหรือผลประโยชนอ่ืนใดจะตองถูก 
ดําเนินการลงโทษทางวินัยตามระเบียบของทางราชการ และอาจตองถูกดําเนินการทางอาญา  

ขอ 11 หลักเกณฑและมาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน 
สวนรวมดังนี้  

(1) เจาหนาท่ีในสังกัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัวตองปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยไมเขาไป
เก่ียวของ กับการมีผลประโยชนทับซอนในทุกรูปแบบท้ังทางตรงหรือทางออม  

(2) เจาหนาท่ีในสังกัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัวตองไมมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัว ซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแลควบคุมตรวจสอบในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีไมวาในทางตรงหรือทางออม  

(3) เจาหนาท่ีในสังกัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัวตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน
หรือ บริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 

 (4) เจาหนาท่ีในสังกัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัวตองไมรับสัมปทานหรือคงไวซ่ึงสัญญา
สัมปทาน จากเทศบาลตําบลเจดียแมครัว 
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(5) เจาหนาท่ีในสังกัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัวผูใดมีผลประโยชนทับซอนเปนเหตุใหเทศบาล
ตําบลเจดียแมครัวไดรับความเสียหายจะตองถูกดําเนินการลงโทษทางวินัยตามระเบียบของทางราชการ  

ขอ 12 หลักเกณฑและมาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจดังนี้  
(1) เจาหนาท่ีในสังกัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัวพึงยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกใน 

การปฏิบัติงานไมไดดุลพินิจเพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเองหรือพวกพอง  
(2) เจาหนาท่ีในสังกัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัวตองไมใชดุลพินิจตัดสินใจ หรือดุลพินิจจะ

กระทํา การอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงขัดตอกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน  
(3) เจาหนาท่ีท่ีในสังกัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัวตองใชดุลพินิจตามหลักความเสมอภาคและ

เปน ธรรมในการวินิจฉัยในเรื่องใดๆ ตามอํานาจหนาท่ีกฎหมายกําหนด 
 (4) เจาหนาท่ีในสังกัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัวตองใชดุลพินิจตามหลักแหงความจําเปน

เพ่ือใหมี ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนอยท่ีสุด  
(5) เจาหนาท่ีในสังกัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัวตองใชดุลพินิจเพ่ือไมใหเกิดความเสียหายแก 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดยคํานึงถึงหลักการอันเปนพ้ืนฐานของหลักนิติรัฐ โปรงใส เปนธรรม  
 
จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

   ประกาศ ณ วันท่ี   7   มกราคม   พ.ศ. 2563  
 

 

 (นายดวงเดน ศรีบุรี) 
                               ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี 
                                                        นายกเทศมนตรีตําบลเจดียแมครัว  
 


