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คำนำ 
 
  เพื่อให้การปฏิบัติงานในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่ วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้าน
การป้องกันและปรามปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วม
กำหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ
ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นากจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการประสานติดตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื ่อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียน 6 ช่องทาง 
ประกอบด้วย 1.ตู ้ไปรษณีย์ เทศบาลตำบลท่าขอนยาง หมู ่ 4 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 44150 2.เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขอนยาง www.thakhonyang.go.th 3.เฟชบุ๊ค “เทศบาล
ตำบลท่าขอนยาง”  4.กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 5.โทรศัพท์ 0 4399 5620 และ 6.ร้องเรียนด้วยตนเอง 
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง หมู่ 4 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
  เทศบาลตำบลท่าขอนยาง จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใช้สำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลใช้เป็นเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของงานนิติการ สำนัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าขอนยาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คูม่ือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนี้ จะเกิดประโยชน์สำหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บริการกับประชาชนได้อย่างเป็นมาตรฐานและมีคุณภาพต่อไป 
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สารบัญ 

 หน้า 
คำนำ 
สารบัญ 
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1. หลักการและเหตุผล 3 

2. วัตถุประสงค์ 4 
3. คำจำกัดความ 4 
4. บทบาทหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 4 
5. ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 5 
6. ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 5 
7. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5 
8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 6 
9. การบันทึกข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 6 
10. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน 7 
11. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 7 
12. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 8 
ภาคผนวก  
      แบบคำร้องการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
 

๑.หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตำบลท่าขอนยาง มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้าง
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การสงเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลท่าขอนยางทุกระดับ กำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และ
สร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมกำหนดเป้าหมายการ
พัฒนากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่ การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึง
พอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน นำไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI : 
Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน 
ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื ่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่อง

ทางการร้องเรียนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ทั้ง 6 ช่องทาง ประกอบด้วย 1.ตู้ไปรษณีย์ เทศบาลตำบลท่าขอน
ยาง หมู่ 4 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 2.เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
www.thakhonyang.go.th 3.เฟชบุ๊ค “เทศบาลตำบลท่าขอนยาง”  4.กล่องรับเรื ่องร้องเรียนการทุจริต 5.
โทรศัพท์ 0 4399 5620 และ 6.ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง หมู่ 4 ตำบลท่า
ขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

ในส่วนการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  มาตรา 38 กำหนดว่า “เมื่อส่วน
ราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบ 
ภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอำนาจ
หน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่เทศบาลตำบลท่าขอนยาง จำเป็นต้องดำเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่า
ขอนยาง เพ่ือให้แนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การ
รักษา และการฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางการ
ดำเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.2 เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบให้เป็นแนวทางปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขอ์ย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
  2.3 เพื ่อเป็นหลักฐานแสดงขั ้นตอนและวิธีการปฏิบัติ งานที ่สามารถถ่ายทอดให้กับผู ้ เข้า
ปฏิบัติงานใหม่ในการพัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงและเผยแพร่ให้กับบุคลากรภายนอก หรือผู้
ให้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน 
  2.4 เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตามหลักธรรมาภิบาล 
 

๓. คำจำกัดความ 
  เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่
สังกัดเทศบาลตำบลท่าขอนยาง เช่น การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต หรือพบความผิดปกติ
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
  ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  มีสิทธิ
เสนอคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อเทศบาลตำบลท่าขอนยาง หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
  เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
  หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลท่า
ขอนยาง 
 

๔. บทบาทหน้าทีแ่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  มีบทบาทหน้าที ่ในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสำคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้ 
  4.1 เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี ่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
  4.2 ประสาน เร่งรัด และกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ 
  4.3 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 
  4.4 คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  4.5 ประสานงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการคุ้มครองจริยธรรมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  4.6 ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันการทุจริต และการคุ้มครองจริยธรรม
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4.7 ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
  5.1 ตู้ไปรษณีย์ เทศบาลตำบลท่าขอนยาง หมู่ 4 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 44150  

5.2 เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าขอนยาง www.thakhonyang.go.th  
5.3 เฟชบุ๊ค “เทศบาลตำบลท่าขอนยาง”   
5.4 กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
5.5 โทรศัพท์ 0 4399 5620  
5.6 ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง หมู่ 4 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 

6. ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
  6.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจาก
ช่องทางการร้องเรียนตามข้อ 5. 
  6.2 คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
  6.3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเพ่ือทราบและพิจารณา 
  6.4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง 
  6.5 แจ้งผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เพ่ือทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน 
  6.6 รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6.7 เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณเพ่ือการประมวลผล และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
 

7. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  7.1 ใช้ถ้อยคำหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
   1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
   2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
   3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามี
มูลข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ
สืบสวน/สอบสวนได้ 
   4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
  7.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่
เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  7.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าทีส่ังกดัเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 

http://www.thakhonyang.go.th/
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  7.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้ในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูลและเก็บเป็น
ฐานข้อมูล 
  7.5 ให้เป็นคำร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐาน
แวดล้อมชัดเจนและเพียงพอที่จะทำการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
   2) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องท่ีศาลได้มีคำ
พิพากษาหรือคำสั่งที่สุดแล้ว 
   3) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่คำร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่
ดำเนินการหรือดำเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 
   4) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 
  นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้
พิจารณาหรือไม่ เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี
 

8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 
 

ช่องทาง 
การร้องเรียน 

ความถี่ในการ
ตรวจสอบของช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับข้อ
ร้องเรียนเพ่ือประสานการแก้ไข 

หมายเหตุ 

ทางไปรษณีย์  ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ  
เว็บไซต์ 
www.thakhonyang.go.th 

ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ  

เฟสบุ๊ค “เทศบาลตำบลท่าขอน
ยาง” 

ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ  

ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่า
ขอนยาง 

ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ  

โทรศัพท์ 0 4399 5620 ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ  
ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง 

ทุกครั้ง                      
ที่มีการร้องเรียน 

ภายใน 1 วันทำการ  

 
9. การบันทึกข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
  9.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤติการณ์ที่เก่ียวข้องและสถานท่ีเกิดเหตุ 
  9.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
 

http://www.thakhonyang.go.th/
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10. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน 
  10.1 หากเรื่องร้องเรียนอยู่ในอำนาจน้าที่ของกองหรือสำนักใด ให้หน่วยงานนั้นรายงานผลให้ผู้
ร้องเรียนทราบโดยตรงภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และสำเนาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ จำนวน 1 ชุด เพื่อจะได้รวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสต่อไป 
  10.2 หากเรื่องร้องเรียนนั้น ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ดำเนินการ
โดยตรงให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ รายงานผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน 
 

11. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
  11.1 รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจำไตรมาส รายงานให้ผู ้บริหาร
ทราบ/พิจารณา 
  11.2 รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณเพ่ือนำมาวิเคราะห์การจัดการ
ข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป 
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12. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการฯ รับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางต่าง ๆ 
(วาจา หนังสือ/จดหมาย โทรศัพท์/โทรสาร อีเมล์ วิทยุ/โทรทัศน์) 

ลงทะเบียนรับ/เสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) 

ศูนย์ปฏิบัติการฯ รวบรวม/บันทึกข้อมลู 
สรุปรายงานเสนอผู้บริหาร 

แจ้งผู้ร้องเรียนฯ ภายใน 15 วันทำการ  

ประสานผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ดำเนินการแก้ไข  

(ระยะเวลา 3-5 วัน) 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

 

แบบคำร้องการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

  สำนักงานเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
       ถนนถีนานนท์  อำเภอกันทรวิชัย 

    จังหวัดมหาสารคาม  44150 
 

วันที่............เดือน.................................พ.ศ. ............ 

เรื่อง   .................................................................................................. 

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง 

ข้าพเจ้า..................................................................................อายุ..........ปี  อยู่บ้านเลขท่ี............................. 
หมู่ที่.......... ตำบล.................................อำเภอ.................................................. จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์......................................................................อาชีพ.......................................... 
ตำแหน่ง..........................................................................เลขบัตรประจำตัวประชาชน………………………………………… 
ออกโดย........................................................วันออกบัตร.....................................บัตรหมดอายุ..... ............................. 
มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ดังนี้ .................................................................... ....... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ............ 
.................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) ได้แก่ 

1. ......................................................................................................................จำนวน...............ชุด 
2. ......................................................................................................................จำนวน...............ชุด 
3. ......................................................................................................................จำนวน...............ชุด 
4. ......................................................................................................................จำนวน...............ชุด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(...........................................................) 



๑๑ 

 

ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

-๒- 

สำหรับเจ้าหน้าที่ 

                 รับ 
        ไม่รับ เนื่องจาก.................................................................................................................... ................ 
 

(............................................) 
เจ้าหน้าที่ 

 
ความเห็นปลัดเทศบาล 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... .......................................................................................  
 
      (.........................................) 
              ปลัดเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 
 
ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรี 
 ....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
      (.........................................) 
            นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง 
 


