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ค าน า 
 
  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนในกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ ในกำรก ำหนดทิศทำง วำงกรอบกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กำรส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนรำชกำร ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือให้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคีเครือข่ำยด้ำน
กำรป้องกันและปรำมปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน โดยร่วม
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำรที่วำงไว้ไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน คือ
ควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล นำกจำกนี้ ยังมีหน้ำที่ส ำคัญในกำรประสำนติดตำมหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่อร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบจำกช่องทำงกำรร้องเรียน 6 ช่องทำง 
ประกอบด้วย 1.ตู้ไปรษณีย์ เทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง หมู่ 4 ต ำบลท่ำขอนยำง อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหำสำรคำม 44150 2.เว็บไซต์เทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง www.thakhonyang.go.th 3.เฟชบุ๊ค “เทศบำล
ต ำบลท่ำขอนยำง” 4.กล่องรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 5.โทรศัพท์ 0 4399 5620 และ 6.ร้องเรียนด้วยตนเอง 
ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง หมู่ 4 ถนนถีนำนนท์ ต ำบลท่ำขอนยำง อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหำสำรคำม 
  เทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง จึงได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ 
แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใช้ส ำหรับประชำชนและเจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรปฏิบัติงำน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของงำนนิติกำร 
ส ำนักปลัดเทศบำล เทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดกำร 
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบนี้ จะเกิดประโยชน์ส ำหรับหน่วยงำน และบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนเพื่อให้บริกำรกับประชำชนได้อย่ำงเป็นมำตรฐำนและมีคุณภำพต่อไป 
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คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของเทศบาลต าบลท่าขอนยาง 
 

๑.หลักการและเหตุผล 

เทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง มีบทบำทหน้ำที่ในกำรก ำหนดทิศทำง วำงกรอบกำรด ำเนินงำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนรำชกำร  
ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำร
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรสงเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมบุคลำกรเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำงทุกระดับ ก ำหนดมำตรกำรปลูกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม 
และสร้ำงเครือข่ำยในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นป้องกันกำรทุจริตโดยร่วมก ำหนดเป้ำหมำยกำร
พัฒนำกลยุทธ์กำรป้องกันกำรส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่ กำรปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำรที่วำงไว้ไปสู่
เป้ำหมำยเดียวกัน คือ ควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ประชำชนได้รับบริกำรที่ดี มีควำมพึง
พอใจ เชื่อมั่น และศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรของหน่วยงำน น ำไปสู่ค่ำดัชนีภำพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI : 
Corruption Perception Index) นอกจำกนี้ ยังมีหน้ำที่ส ำคัญในกำรรับแจ้งเบำะแสและเรื่องร้องเรียน ประสำน 
ติดตำม หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำกช่อง

ทำงกำรร้องเรียนของเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง ทั้ง 6 ช่องทำง ประกอบด้วย 1.ตู้ไปรษณีย์ เทศบำลต ำบลท่ำขอน
ยำง หมู่ 4 ต ำบลท่ำขอนยำง อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม 44150 2.เว็บไซต์เทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง 
www.thakhonyang.go.th 3.เฟชบุ๊ค “เทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง” 4.กล่องรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  
5.โทรศัพท์ 0 4399 5620 และ 6.ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง หมู่ 4 ต ำบล  
ท่ำขอนยำง อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม 

ในส่วนกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระรำช
กฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546  มำตรำ 38 ก ำหนดว่ำ “เมื่อส่วน
รำชกำรใดได้รับกำรติดต่อสอบถำมเป็นหนังสือจำกประชำชน หรือส่วนรำชกำรด้วยกันเกี่ยวกับงำนที่อยู่ในอ ำนำจ
หน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้น ให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้นที่จะต้องตอบค ำถำมหรือแจ้งกำรด ำเนินกำรให้ทรำบ 
ภำยใน 15 วัน หรือภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดบนพ้ืนฐำนของหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ซึ่งอ ำนำจ
หน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ส่วนรำชกำร จึงเป็นเรื่องที่เทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชน นอกจำกนี้ยังได้บูรณำกำรร่วมกับศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต ำบล 
ท่ำขอนยำง เพ่ือให้แนวทำงกำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมำตรฐำน และมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถแก้ไขปัญหำของประชำชน สร้ำงภำพลักษณ์และควำมเชื่อมั่น ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนเป็นส ำคัญ ภำยใต้กำรอภิบำลระบบกำรรับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือกำรป้องกัน 
ส่งเสริม กำรรักษำ และกำรฟื้นฟูบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบสำมำรถน ำไปเป็นกรอบแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๒.2 เพ่ือให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำรทุจริต และประพฤติ 
มิชอบให้เป็นแนวทำงปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อก ำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมำย  
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ 
  2.3 เพ่ือเป็นหลักฐำนแสดงขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติ งำนที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้ เข้ำ
ปฏิบัติงำนใหม่ในกำรพัฒนำให้กำรท ำงำนเป็นมืออำชีพ รวมทั้งแสดงและเผยแพร่ให้กับบุคลำกรภำยนอก หรือ  
ผู้ให้บริกำร ให้สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนกำร  
ในกำรปฏิบัติงำน 
  2.4 เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชำชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

๓. ค าจ ากัดความ 
  เรื่องร้องเรียน หมำยถึง ควำมเดือดร้อนเสียหำยอันเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ ของเจ้ำหน้ำที่
สังกัดเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง เช่น กำรประพฤติมิชอบหรือมีพฤติกำรณ์ส่อไปในทำงทุจริต หรือพบควำมผิดปกติ
ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง 
  ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส หมำยถึง ผู้พบเห็นกำรกระท ำอันมิชอบด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  มีสิทธิ
เสนอค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแสต่อเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง หรือส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง 
  เจ้ำหน้ำที่ หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำง 
  หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส หมำยถึง ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเทศบำลต ำบล  
ท่ำขอนยำง 
 

๔. บทบาทหน้าทีแ่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  มีบทบำทหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและเป็นเครือข่ำยส ำคัญในกำร
ขับเคลื่อนนโยบำย และมำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณำกำรเชื่อมโยง  
กับศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้ 
  4.1 เสนอแนะแก่หัวหน้ำส่วนรำชกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
  4.2 ประสำน เร่งรัด และก ำกับให้หน่วยงำนในสังกัดด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของส่วนรำชกำร 
  4.3 เพ่ือด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ในส่วนรำชกำร 
  4.4 คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
  4.5 ประสำนงำนเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรคุ้มครองจริยธรรม  
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 



 
 

  4.6 ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนกำรป้องกันกำรทุจริต และกำรคุ้มครองจริยธรรม
เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  4.7 ปฏิบัติงำนสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 
 

5. ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
  5.1 ตู้ไปรษณีย์ เทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง หมู่ 4 ต ำบลท่ำขอนยำง อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหำสำรคำม 44150  

5.2 เว็บไซต์เทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง www.thakhonyang.go.th  
5.3 เฟชบุ๊ค “เทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง”   
5.4 กล่องรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  
5.5 โทรศัพท์ 0 4399 5620  
5.6 ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง หมู่ 4 ถนนถีนำนนท์  

ต ำบลท่ำขอนยำง อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม 
 

6. ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
  6.๑ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จำกช่องทำงกำรร้องเรียนตำมข้อ 5. 
  6.2 คัดแยกหนังสือ วิเครำะห์เนื้อหำของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
  6.3 สรุปควำมเห็นเสนอและจัดท ำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปเพ่ือทรำบและพิจำรณำ 
  6.4 ส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตอบข้อซักถำม ชี้แจงข้อเท็จจริง 
  6.5 แจ้งผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส เพ่ือทรำบเบื้องต้นภำยใน 15 วัน 
  6.6 รับรำยงำนและติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  6.7 เก็บข้อมูลในระบบสำรบรรณเพ่ือกำรประมวลผล และสรุปวิเครำะห์เสนอผู้บริหำร 
 

7. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  7.1 ใช้ถ้อยค ำหรือข้อควำมสุภำพ ประกอบด้วย 
   1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส 
   2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบำะแส 
   3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ปรำกฏอย่ำงชัดเจนว่ำ  
มีมูลข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทำงแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ ชัดแจ้งเพียงพอที่สำมำรถด ำเนินกำร
สืบสวน/สอบสวนได้ 
   4) ระบุพยำน เอกสำร พยำนวัตถุและพยำนบุคคล (ถ้ำมี) 
  7.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำงข่ำว  
ที่เสียหำยต่อบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  7.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ได้รับควำมไม่ชอบธรรม อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
ต่ำง ๆ ของเจ้ำหน้ำทีส่ังกดัเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง 

http://www.thakhonyang.go.th/


 
 

  7.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สำมำรถหำข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทรำบเป็นข้อมูลและเก็บเป็น
ฐำนข้อมูล 
  7.5 ให้เป็นค ำร้องเรียนที่เข้ำลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1) ค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยำนหลักฐำน
แวดล้อมชัดเจนและเพียงพอที่จะท ำกำรสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
ธันวำคม 2551 จึงจะรับไว้พิจำรณำเป็นกำรเฉพำะเรื่อง 
   2) ค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่เข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องท่ีศำลได้มีค ำ
พิพำกษำหรือค ำสั่งที่สุดแล้ว 
   3) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือองค์กรอิสระที่กฎหมำยก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ เว้นแต่ค ำร้องจะระบุว่ำหน่วยงำนดังกล่ำว 
ไม่ด ำเนินกำรหรือด ำเนินกำรแล้วยังไม่มีผลควำมคืบหน้ำ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำ 
   4) ค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ที่เกิดจำกกำรโต้แย้งสิทธิระหว่ำงบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 
  นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำว่ำจะรับไว้
พิจำรณำหรือไม่ เป็นเรื่องเฉพำะกรณ ี
 

8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 
 

ช่องทำง 
กำรร้องเรียน 

ควำมถี่ในกำร
ตรวจสอบของช่องทำง 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรับข้อ
ร้องเรียนเพ่ือประสำนกำรแก้ไข 

หมำยเหตุ 

ทำงไปรษณีย์  ทุกวันท ำกำร ภำยใน 1 วันท ำกำร  
เว็บไซต์ 
www.thakhonyang.go.th 

ทุกวันท ำกำร ภำยใน 1 วันท ำกำร  

เฟสบุ๊ค “เทศบำลต ำบลท่ำขอน
ยำง” 

ทุกวันท ำกำร ภำยใน 1 วันท ำกำร  

ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
หน้ำส ำนักงำนเทศบำลต ำบล 
ท่ำขอนยำง 

ทุกวันท ำกำร ภำยใน 1 วันท ำกำร  

โทรศัพท์ 0 4399 5620 ทุกวันท ำกำร ภำยใน 1 วันท ำกำร  
ด้วยตนเอง ณ ส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง 

ทุกครั้ง                      
ที่มีกำรร้องเรียน 

ภำยใน 1 วันท ำกำร  

 
9. การบันทึกข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
  9.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรำยละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่
หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียนกำรทุจริต พฤติกำรณ์ที่เก่ียวข้องและสถำนท่ีเกิดเหตุ 
  9.2 ทุกช่องทำงที่มีกำรร้องเรียน เจ้ำหน้ำที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่องร้องเรียน 
กำรทุจริตเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง 
 

 

http://www.thakhonyang.go.th/


 
 

10. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน 
  10.1 หำกเรื่องร้องเรียนอยู่ในอ ำนำจน้ำที่ของกองหรือส ำนักใด ให้หน่วยงำนนั้นรำยงำนผล 
ให้ผู้ร้องเรียนทรำบโดยตรงภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ และส ำเนำให้เจ้ำหน้ำที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ จ ำนวน 1 ชุด เพ่ือจะได้รวบรวมสรุปรำยงำนรำยไตรมำส
ต่อไป 
  10.2 หำกเรื่องร้องเรียนนั้น ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ฯ ด ำเนินกำร
โดยตรงให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์ฯ รำยงำนผู้ร้องเรียนทรำบภำยใน 15 วัน นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน 
 

11. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
  11.1 รวบรวมและรำยงำนสรุปกำรจัดกำรข้อร้องเรียนประจ ำไตรมำส รำยงำนให้ผู้บริหำร
ทรำบ/พิจำรณำ 
  11.2 รวบรวมรำยงำนสรุปข้อร้องเรียน หลังจำกสิ้นปีงบประมำณเพ่ือน ำมำวิเครำะห์กำรจัดกำร
ข้อร้องเรียนในภำพรวมของหน่วยงำน เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไข ปรับปรุง พัฒนำองค์กรต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

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

ลงทะเบียนรับ/เสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
(ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) 

ศูนย์ปฏิบัติการฯ รวบรวม/บันทึกข้อมลู 
สรุปรายงานเสนอผู้บริหาร 

แจ้งผู้ร้องเรียนฯ ภายใน 15 วันท าการ  

ประสานผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ด าเนินการแก้ไข  

(ระยะเวลา 3-5 วัน) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบค าร้องการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

  ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง 
       ถนนถีนำนนท์  อ ำเภอกันทรวิชัย 

    จังหวัดมหำสำรคำม  44150 
 

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

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

เรียน  นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำขอนยำง 

ข้ำพเจ้ำ..................................................................................อำยุ..........ปี  อยู่บ้ำนเลขท่ี............................. 
หมู่ที่.......... ต ำบล.................................อ ำเภอ.................................................. จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์......................................................................อำชีพ.......................................... 
ต ำแหน่ง............................................ ..............................เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน………………………………………… 
ออกโดย........................................................วันออกบัตร.....................................บัตรหมดอำยุ..... ............................. 
มีควำมประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง 
พิจำรณำด ำเนินกำรตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำ ดังนี้ .................................................................... ....... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ............ 
.................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
 

ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำค ำขอร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ตำมข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร 
โดยข้ำพเจ้ำขอส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรร้องเรียน/แจ้งเบำะแส (ถ้ำมี) ได้แก่ 

1. ......................................................................................................................จ ำนวน...............ชุด 
2. ......................................................................................................................จ ำนวน...............ชุด 
3. ......................................................................................................................จ ำนวน...............ชุด 
4. ......................................................................................................................จ ำนวน...............ชุด 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 

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

ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส 



 
 

-๒- 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

                 รับ 
        ไม่รับ เนื่องจำก............................................................................................................. ....................... 
 

(............................................) 
เจ้ำหน้ำที่ 

 
ควำมเห็นปลัดเทศบำล 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... .......................................................................................  
 
      (.........................................) 
              ปลัดเทศบำลต ำบลท่ำขอนยำง 
 
ควำมเห็น/ค ำสั่งนำยกเทศมนตรี 
 ....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
      (.........................................) 
            นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำขอนยำง 
 


