
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลต าบลหย่วน 
วัตถุประสงค์ 

การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้อง 
ทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพ่ือความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถน าไปด าเนินการได้
อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพ่ือเป็นการป้องกัน
ปัญหา ที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
บริการ อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด เทศบาลต าบลหย่วน จึงต้องก าหนด หลักเกณฑ์วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด 
ดังต่อไปนี้ 
หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

1. เรื่องท่ีอาจน ามาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือ 
เสียหายอันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เทศบาลต าบลหย่วน ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1.1 กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
1.2 กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
1.3 ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
1.4 ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร 
1.5 กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

2. เรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว 
ที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืน 

3. การใช้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียน เทศบาลต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพ่ือ
ยืนยันว่า มีตัวตนจริงวิธีการยื่นค าร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

1. ใช้ถ้อยค าสุภาพ และมี 
(1) วัน เดือน ปี 
(2) ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
(3) ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ได้อย่างชัดเจน ว่าได้รับ 

ความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ด าเนินการอย่างไร หรือ ชี้ช่องทางแจ้ง เบาะแส เกี่ยวกับ
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานเทศบาล ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการ สืบสวนสอบสวน ได้ 

(4) ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
2. ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียน อาจส่งหนังสือโดยตรงเจ้าหน้าที่ธุรการหรือช่องทาง 

E-mail : younlocal63@gmail.com 
เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 

1. ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์  
ร้องเรียน ที่ตรงตามความจริงจะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ 

2. ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มี
ลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถด าเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ 
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3. ค าร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ยื่นพ้น ก าหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึง

เหตุแห่งการร้องเรียน 
ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

1.ร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้วยตนเองที่ท าการ ส านักงานเทศบาลต าบลหย่วน อ าเภอเชียง
ค า จังหวัดพะเยา 56110 

2. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางจดหมาย ที่ ส านักงานเทศบาลต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยา 56110 

3. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์“สายด่วน คลายทุกข์” หมายเลข
โทรศัพท ์054 452207 

4. ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่าน website : http://www.younlocal.go.th 
5. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนผ่าน E-mail : younlocal63@gmail.com 

การร้องทุกข์ / ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต 
เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ 

E-mail จะมีประโยชน์ส าหรับการติดต่อกลับ เพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติม หรือเพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่อง 
ที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะ ให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อ
ร้องเรียนก็ไม่จ าเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          
ประกาศเทศบาลต าบลหย่วน 

เรื่อง จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 
 

 เพ่ือป้องกันและขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลหย่วน เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่เชื่อมั่น และไว้วางใจของประชาชน  
จึงก าหนดมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลหย่วน ดังนี้ 
 หากมีเรื่องร้องเรียน/กล่าวหาข้าราชการ พนักงานส่วนเทศบาลที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ของเทศบาลต าบล  
หย่วน ซึ่งกระท าผิดวินัยและต้องด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษา
วินัยและการด าเนินการทางวินัย พ.ศ.2559 และ/หรือ ตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง ให้พิจารณาด าเนินการ 

1) เมื่อมีการกล่าวหา หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นสังกัดเทศบาลต าบล  
หย่วนผู้ใดกระท าผิดวินัยให้รายงานผู้บังคับบัญชา และนายกเทศมนตรีต าบลหย่วน ด าเนินการตาม
กระบวนทางวินัยต่อไป 

2) เสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชาและนายกเทศมนตรีต าบลหย่วนด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือ
พิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ 

3) กรณีท่ีผลการสืบสวน หรือพิจารณาว่ามีมูล ถ้าความผิดนั้นมิใช่ความผิดวินัยร้ายแรงให้ด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
(1) เสนอผู้บังคับบัญชา และนายกเทศมนตรีต าบลหย่วน ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
(2) กรณีไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ต้องด าเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้

ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งหากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้
กระท าผิดจริงหรือไม่ หากเห็นว่ามิได้กระท าผิดให้ยุติเรื่อง แต่หากปรากฏว่ากระท าผิดจริง ให้
เสนอรายงานการสอบสวน พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการให้นายกเทศมนตรีต าบลหย่วน
พิจารณา เพ่ือลงโทษตามควรแก่กรณีต่อไป 

(3) กรณีตามข้อ 3)(1) เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วให้คณะกรรมการสอบสวนท าการ
สอบสวนและแสวงหาพยานหลักฐาน ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ หาก
เห็นว่ามิได้กระท าผิดให้ยุติเรื่อง แต่หากปรากฏว่ากระท าผิดจริง ให้เสนอรายงานการสอบสวน 
พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการให้นายกเทศมนตรีต าบลหย่วนพิจารณา เพ่ือลงโทษตาม
ควรแก่กรณีต่อไป 

(4) กรณีผลการสอบสวน หรือพิจารณาปรากฏว่ามีมูล และความผิดนั้นเป็นความผิดวินัยร้ายแรงให้
ด าเนินการ ดังนี้  
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(1)เสนอนายเทศมนตรีต าบลหย่วน แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อด าเนินการ
สอบสวนต่อไป 
(2)เม่ือมีค าสั่งแต่งตั้งตามข้อ4(1)แล้ว ให้ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการ 
ดังนี้                     
 -แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบค าสั่งโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและ
วันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน 
 -ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานให้
ประธานคณะกรรมการรับทราบโดยเร็ว แล้วให้ประธานคณะกรรมการลงลายมือชื่อและ
วันที่ที่ได้รับ พร้อมทั้งส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการทราบเป็นรายบุคคล 
 -ส่งหลักฐานการรับทราบ หรือถือว่ารับทราบค าสั่งของผู้ถูกกล่าวหาให้ประธาน
คณะกรรมการ เพื่อเก็บรวบรวมไว้ในส านวนการสอบสวน 
(3)เมือคณะกรรมการสอบสวน ต้องด าเนินการสอบสวนตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการด าเนินการทาง
วินัย พ.ศ.2559 และตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯและ/หรือกฎ ระเบียบ ค าสั่ง 
ที่เกี่ยวข้องโดยต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่มีการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนครั้งแรก 
(4)เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้ท าการสอบสวนแล้วเสร็จ ให้จัดท ารายงานการ
สอบสวนเสนอนายกเทศมนตรีต าบลหย่วนผู้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดย
เสนอพร้อมส านวนการสอบสวน 
(5)หากผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้กระท าผิดวินัย หรือกระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรง ให้เสนอนายกเทศมนตรีต าบลหย่วนพิจารณาออกค าสั่งยุติเรื่อง หรือลงโทษตาม
ควรแก่กรณี 
(6)หากผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้
นายกเทศมนตรีต าบลหย่วน ส่งเรื่องให้ประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พะเยา พิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่   11    เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564 
 
 

           
          (นายประเวช ใจกล้า) 
               นายกเทศมนตรีต าบลหย่วน 


