
คูมือการจัดการเรื่องรองเรียน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เทศบาลตําบลเหนือคลอง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่



คํานํา 

คูมือการจัดการเรือ่งรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่เทศบาลตําบลเหนือ

คลองได จัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของเจาหนาที่และเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) และยุทธศาสตร 

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ตลอดจนการประเมิน

คณุธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ  

ดังนั้น   เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ

ที่อาจเกิดข้ึนในเทศบาลตําบลเหนือคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเปนประโยชนตอทางราชการและ 

อาํนวยความสะดวกตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 

เทศบาลตําบลเหนือคลอง 



สารบัญ 
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5. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2 
6. ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 3 
7. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / แจงเบาะแส ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3 
8. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน / แจงเบาะแสดานการทุจริต 4 
9. การรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนของหนวยงาน 5 



คูมือการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่เทศบาลตําบลเหนือคลอง 

************************** 

1. หลักการและเหตุผล

การดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 20 ป ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2561 - 

2580) ตลอดจนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency 

Assessment : ITA) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

กําหนดแนวทางการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตของหนวยงาน ถือวาเปนการดําเนินงานของหนวยงานของ

รัฐท่ีเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 38 

กําหนดวา “ เม่ือสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือจากสวนราชการ

ดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองตอบ

คําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายในสิบหาวันหรือภายในกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว” 

อํานาจหนาที่การดําเนินการเกี่ยวกับการรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการ 

ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีสังกัดเทศบาลตําบลเหนือคลอง เปนเร่ืองท่ีจําเปนตองดําเนินการตอการ 

รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) 

2. วัตถุประสงค

2.1 เพือ่ใหการดาํเนนิงานการจัดการขอรองเรียนและประพฤตมิิชอบของเทศบาลตําบล

เหนือคลอง  มีขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน 

2.2 เพ่ือใหม่ันใจวาไดปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ เก่ียวกับการจัดการ 

ขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

2.3 เพ่ือเปนแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูปฏิบัติงานใหม รวมท้ัง

เปนการเผยแพรใหกับบุคลากรภายนอกหรือประชาชนผูรับบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจาก

กระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

3. คําจํากัดความ

เร่ืองรองเรียน หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดมาจากการปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ของ 

เจาหนาทีเทศบาลตําบลเหนือคลอง เชน มีพฤติการณสอไปในทางทุจริต หรือ พบความผิดปกติในกระบวนการ

จดัซือ  จัดจางของเทศบาลตําบลเหนือคลอง 

ผรูองเรียน / แจงเบาะแส หมายถึง ผพูบเห็นการกระทําอันมิชอบดวยกฎหมาย เกียวกับ

การ ทุจริตคอรรัปช่ัน จึงใชสิทธิเสนอคํารองเรียน/แจงเบาะแสตอนายกเทศมนตรีตําบลเหนือคลองหรือ

สวนราชการที ่เกี่ยวของ 

ผู ถูกรองเรียน / ผูถูกกลาวหา หมายถึง พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลเหนือคลอง ที่ถูกรองเรียน/กลาวหาวา

ปฏิบตัิหนาที ่หรือละเวนการปฏิบตัิหนาที่อันสอไปในทางทุจริต  
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การดําเนินการ  หมายถึง การจัดการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน / แจงเบาะแสการทุจริต ตั้งแต

เริ่มกระบวนการรับแจงเรื่อง จนถึงไดรับการแกไขหรือไดขอสรุปขอเท็จจริง เพ่ือแจงผูรองเรียนใหทราบถึงผล

การดําเนินการเม่ือเสร็จสิ้น 

4. ชองทางการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4.1 ร องเรยีนด วยตนเอง : ส ําน ักงานเทศบาล ตําบลเหนอืคลอง เลขท ี ่๖๘  

ถนนเทศบาล ๒   ตําบลเหนือคลอง   อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่  ๘๑๑๓๐

4.2 ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลตาํบลเหนือคลอง เลขที่ ๖๘ ถนนเทศบาล ๒ 

ตําบลเหนือคลอง   อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่  ๘๑๑๓๐

4.3 ทางโทรศัพท : 07๕ – ๖๙๑๔๘๑  

๔.๔ ทางเว็บไซตเทศบาลตาํบลเหนือคลอง : https://www.nueaklong.go.th 

4.5 ทาง E – mail : nueakhlong.kbv@gmail.com 

4.6 ทาง Facebook : ประชาสัมพันธเทศบาลตําบลเหนือคลอง

5. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

รับเรื่องรองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
รองเรียนดวยตนเอง

ทางไปรษณีย 

ทางโทรศัพท

เว็บไซตเทศบาล

E – mail

Facebook 

ลงทะเบียนรบัเรื่องรองเรียน ฯ 

เสนอผูบังคับบัญชา 

แจกจายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

ยุติเรื่อง ไมยุติเรื่อง 

แจงผลใหผูรองทราบ - ดําเนินการตามระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

- แจงผูรองเรียนทราบ 

สิ้นสุดการดําเนินการ รายงานผลให

ผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ 
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

6.1 เจาหนาท่ีรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการรองเรียน 

6.2 เจาหนาท่ีลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6.3 เจาหนาท่ีเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

6.4 เจาหนา ท่ีสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเ ก่ียวของดําเนินการ ชี้แจงขอเท็จจริง กรณี

นายกเทศมนตรีตําบลเหนือคลองเห็นสมควรใหแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง หรือมอบหมายใหผูใด

ตรวจสอบขอเท็จจริง ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการการสอบขอเท็จจริง และใหคณะกรรมการที่ไดรับแตง

ต้ังมีหนาท่ีรวบรวมขอมูลขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ และพิจารณาไตสวนหาขอเท็จจริงวาเรื่องรองเรียนดังกลาวมีมูล

ความจริงหรือไมเพียงใด โดยดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว พรอมทั้งเสนอความคิดเห็นใหนายก

เทศมนตรีตําบลเหนือคลองพิจารณาสั่งการวามีการกระทําทุจริตเกิดขึ้นหรือไม และเปนการกระทําผิดวินัย

หรือไมประการใด หากกรณีไมมีมูลตามที่ควรกลาวหาใหเสนอความคิดเห็นตอนายกเทศมนตรีตําบลเหนือ

คลองเพ่ือส่ังการยุติเร่ืองดังกลาว   ในการพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงใหดําเนินการอยางลับทุกกระบวนการ

และตองเปดโอกาสใหผูถูกรองเรยีนพสิูจน และชี้แจงขอเท็จจริงอยางเปนธรรม 

6.5 เจาหนาท่ีจัดทําหนังสือแจงผลตอผูรองเรียน / แจงเบาะแส เพ่ือทราบเบื้องตนภายใน 

15 วัน 

6.6 เจาหนาท่ีรายงานผลการรองเรียนเสนอตอผูบังคับบัญชา 

6.7 ในกรณทีีม่ีปญหาในการปฏิบตัิงาน นายกเทศมนตรตีําบลเหนอืคลองเปนผูมอีาํนาจ 

วนิิจฉัยชี้ขาดและคําวินิจฉัยของนายกเทศมนตรีตําบลเหนือคลองใหถือเปนที่สุด 

7. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / แจงเบาะแส ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / แจงเบาะแส ดานการทุจริตผานชองทาง

ตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

ชองทางการรองเรียน 
ความถี่ในการตรวจสอบ

ชองทาง 
ระยะเวลาดําเนินการรับเรื่อง

รองเรียน เพ่ือประสานหาขอเท็จจริง 
หมาย
เหตุ 

1. รองเรียนดวยตนเอง ทุกครั้งท่ีปรากฎการรองเรียน ภายใน 15 วันทําการ 
2. ทางไปรษณีย ทุกวัน ภายใน 15 วันทําการ 
3. ทางโทรศัพท ทุกวัน ภายใน 15 วันทําการ 
4. เว็บไซตเทศบาล              ทุกวัน ภายใน 15 วันทําการ 
5. E – mail ทุกวัน ภายใน 15 วันทําการ 
6. Facebook ทุกวัน ภายใน 15 วันทําการ 
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8. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน / แจงเบาะแสดานการทุจริต

8.1 เรือ่งทีนาํมารองเรยีนตองเปนเรืองทีผรู องเรยีนไดรบัความเดอืดรอนหรอืเสียหาย

อนั เนื่องมาจากเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเหนือคลอง ในเรื่องดังตอไปนี้ 

- กระทําการทุจริตตอหนาท่ีราชการ 

- กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 

- ละเลยหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

- กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาท่ี หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 

8.2 เรื่องท่ีรองเรียนตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใชลักษณะกระแสขาว หรือเปนการใสราย 

ใสความอันเปนเท็จในบางสวนหรือท้ังหมด อันสรางความเสียหายใหแกบุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดลอมท่ีปรากฎ

ชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลท่ีแนนอน และใชถอยคําสุภาพหรือขอความสุภาพ ประกอบดวยขอมูล

ตอไปนี้ 

- ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน / ผูแจงเบาะแส 

- วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน / แจงเบาะแส 

- ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน 

- ขอเท็จจริง หรือ พฤติการณของเรื่องท่ีรองเรียน / แจงเบาะแส ปรากฏอยาง

ชัดเจนวามีขอมูล ขอเท็จจริงหรือชี้ชองทางแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี ชัดแจงเพียงพอท่ี

สามารถดําเนินการสืบสวน / สอบสวนได 

- ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี) 

8.3 เปนเรืองรองเรยีน / แจงเบาะแส กรณีไดรบัความไมเปนธรรม อนัเนืองมาจากการ 

ปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ของเจาหนาที่ในสังกัดเทศบาลตําบลเหนือคลอง 

8.4 เรื่องรองเรียน / แจงเบาะแส ท่ีมีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูล

เพ่ิมเติมในการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สืบสวน ใหทําการยุติเรื่อง หรือรับทราบเก็บเปนขอมูล เพ่ือใช

ประกอบในกรณีท่ีปรากฎขอเท็จจริงท่ีประจกัษในภายหลัง 

8.5 ใหเปนคํารองเรียนท่ีเขาลักษณะดังตอไปนี้ 

- คํารองเรียน / แจงเบาะแส ท่ีระบุพยานหลักฐานแวดลอมชัดเจนและเพียงพอท่ีจะ

ทําการสืบสวน สอบสวนตอไปได 

- คํารองเรียน / แจงเบาะแส ท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนคดีท่ีศาล

ยุติธรรมหรือศาลปกครองไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดแลว 

- คํารองเรียน / แจงเบาะแส ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ

โดยตรง 

- คํารองเรียน / แจงเบาะแส ท่ีเกิดจากการโตแยงสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคล

ดวยกัน นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไวพิจารณา

หรือไม เปนเรื่องเฉพาะรายกรณี ๆ ไป  
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9. การรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนของหนวยงาน

9.1 รวบรวมและรายงานสรปุการจดัการเรือ่งรองเรยีนประจาํปงบประ

มาณให นายกเทศมนตรตํีาบลเหนือคลองทราบ 

9.2 รวบรวมรายงานสรุปเรื่องรองเรียน หลังจากสิ้นปงบประมาณ เพ่ือนํามา

วิเคราะหการจัดการเรื่องรองเรียนในนามของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา

องคกรตอไป 




