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เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันสาหรับสินบน 

มาตรการป้องกันการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ของส านักงานเทศบาลต าบลภูผาแดง 

พ.ศ. ๒๕๖๒  
................................................. 

 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ   ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ          
มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพ่ือท าหน้าที่หลักในการบูรณการและขับเคลื่อนแผนงานการป้องกัน  และ
ปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในส านักงานเทศบาลต าบลภูผาแดง 

 เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเทศบาลต าบลภูผาแดง เป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตตามประกาศจัดตั้งของเทศบาลต าบลภูผาแดง และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เทศบาลต าบลภูผาแดง  จึง
ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ กรณีเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของส านักงานเทศบาลต าบลภูผาแดง ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลภูผาแดงเรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการจัดการ            
เรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ของส านักงานเทศบาลต าบลภูผาแดง พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 ข้อ ๒ บทนิยามโนประกาศนี้ 

 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างภารกิจ ลูกจ้าง
ชั่วคราว ลูกจ้างโครงการ ในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดง 

 “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น           
 “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงิน หรือทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ว่าการ
ปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อ
ในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

            
   



 “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย  

มิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดงเมืองต าบลภูผาแดง และข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
และไม่มีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

 “สินบน” หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลภูผาแดง
เพ่ือให้กระท าการหรือละเว้นไม่กระท าการตามที่ผู้จ่ายเงินสินบนต้องการ 

 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมในสถานการณ์หรือหรือการกระท าของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลภูผาแดง ซึ่งมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามา
เกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเอง
หรือพวกพ้อง           
 “ดุลพินิจ” หมายถึง การวินิจฉัยที่เห็นสมควรของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลภูผาแดง 

 “การตอบสนอง" หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบ และน าเรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดีหรืออ่ืนๆ ตามข้อกฎหมาย ระเบียบ พร้อมกับแจ้งให้
ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน 

 ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตดังนี้ 

  ๓.๑ เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอัน 

เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลภูผาแดง ได้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องดังต่อไปนี้ 

      (๑) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 

      (๒) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

        (๓) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 

      (๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 

       (๕) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดระเบียบ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

  ๓.๒ เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงและมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหาย 

แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลภูผาแดง ต้องมพียานหลักฐานชัดแจงและใช้ถ้อยค าสุภาพ 

  ๓.๓ ของทางการร้องเรียนการทุจริต ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง  ดังนี้ 

      (๑) ร้องเรือนโดยท าเป็นหนังสือส่งข้อร้องเรียนควยตนเองโดยตรงที่ส านักงานเทศบาลต าบล 
ภูผาแดง เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๒๒๐ 

       (๒) ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลภูผาแดง 

      (๓) ร้องเรียนผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลต าบลภูผาแดง 

      (๔) ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลต าบลภูผาแดง 

      (๕) ร้องเรียนผ่านศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเทศบาลต าบลภูผาแดง 

      (๖) ร้องเรียนผ่านศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลต าบลภูผาแดง 

       



  (๗) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเทศบาลต าบลภูผาแดง 

www.Phuphadang2555@gmail.com. (ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน) 

  (๘) ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊ศเทศบาลต าบลภูผาแดง 

  (๙) รอ้งเรียนผ่านไลน์เทศบาลเมืองชัยภูมิเทศบาลต าบลภูผาแดง 

 ข้อ ๔ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลต าบลภูผาแดง เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เทศบาลต าบลภูผาแดง รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

 ข้อ ๕ ในกรณีที่นายกเทศมนตรีต าบลภูผาแดง เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อเท็จจริง หรือมอบหมายให้งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ วินัย และคดีความ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาล
เทศบาลต าบลภูผาแดง ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่ 

เกี่ยวข้องและพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีผลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท าความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีต าบลภูผาแดงว่ามีการกระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
เกิดข้ึนหรือไม่ และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้ 

เสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีต าบลภูผาแดงและยุติเรื่อง 

 ข้อ ๗ ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูก
กล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

 ข้อ ๘ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๗ เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เทศบาลเทศบาลต าบลภูผาแดง  แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาสิบห้าวัน 

 ข้อ ๙ ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องอยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของส านักงานเทศบาลต าบล
ภูผาแดงให้ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

 ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์ และมาตรการป้องกันการรับสินบนดังนี้ 

  (๑) เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดงต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ โดยไม่รับสินบนหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 

  (๒) เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิจะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา รับสินบน หรือผลประโยชน์
อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

  (๓) เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดง จะต้องไม่เสนอว่าจะท าให้ สัญญาว่าจะท าให้หรือ
รับสินบน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท า   
อันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมายจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมเสียหาย 

  (๔) เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดง ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อการกระท าเสียหาย 

ที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในทุกรูปแบบ เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการรับสินบน
ให้รายงานผู้บังคับบัญชา หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาล
ต าบลภูผาแดง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง 
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  (๕) เจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดง ผู้ ใดรับสินบนหรือผลประโยชน์ อ่ืนใด                        
จะ ต้องถูกด าเนินการลงโทษทางวินัยตามระเบียบของทางราชการ และอาจต้องถูกด าเนินการทางอาญา 

 ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมดังนี้ 

  (๑) เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดง ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 

  (๒) เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดง ต้องไม่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับเทศบาลต าบล
ภูผาแดง  ซึ่งมีอ านาจก ากับดูแลควบคุมตรวจสอบในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม 

  (๓) เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดง ต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลต าบลภูผาแดง 

  (๔) เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดง ต้องไม่รับสัมปทานหรือคงไว้ซึ่งสัญญาสัมปทาน
จากเทศบาลต าบลภูผาแดง 

  (๕) เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดง ผู้ใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเหตุให้เทศบาล
ต าบลภูผาแดง ได้รับความเสียหายจะต้องถูกด าเนินการลงโทษทางวินัยตามระเบียบของทางราชการ 

 ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจดังนี้ 

  (๑) เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดง จึงยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตส านึก         
ในการปฏิบัติงานไม่ใช้ดุลพินิจเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง 

  (๒) เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดง ต้องไม่ใช้ดุลพินิจตัดสินใจ หรือดุลพินิจจะกระท า
การอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 

  (๓) เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดง ต้องใช้ดุลพินิจตามหลักความเสมอภาคและเป็น
ธรรมในการวินิจฉัยในเรื่องใดๆ ตามอ านาจหน้าที่กฎหมายก าหนด 

  (๔) เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดง เมืองชัยภูมิต้องใช้ดุลพินิจตามหลักแห่งความ
จ าเป็นเพื่อให้มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด 

(๕) เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลภูผาแดง  ต้องใช้ดุลพินิจเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย  แก่ 
เทศบาลต าบลภูผาแดง โดยค านึงถึงหลักการอันเป็นพ้ืนฐานของหลักนิติรัฐ โปร่งใส เป็นธรรม 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ    ณ    วันที่  ๙   เดือน มกราคม   พ.ศ. ๒๕6๒ 
 
 
 
                           (นายประภาส  ภูชาดึก) 
                                 นายกเทศมนตรีต าบลภูผาแดง 
 


