
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน 

การทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลส าโรง 

อ าเภอส าโรง  จังหวัดอบุลราชธานี 
 



ค าน า 

 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เทศบาลต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัด
อุบลราชธานี  มีบทบาทหน้าที่หลักในการด าเนินการป้องกันและปรายปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้
เป็นระบบราชการที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบ  ติดตาม  ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเป็นการเพ่ิมช่องทางในการรับร้องเรียน  เรื่องการทุจริต
ให้กับประชาชน  ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลต าบลส าโรง  ฉบับนี้จึงจัดท าขึ้นเพ่ือ เป็นแนวทางการ
ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ของส านักงานเทศบาลต าบลส าโรง  ทั้งนี้ การ
จัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เพ่ืออบสนองความต้องการและคาดหวัง
ของผู้ร้องเรียน  จ าเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

 

เทศบาลต าบลส าโรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

เรื่อง           หน้า 

 หลักการและเหตุผล         

 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ        

 วัตถุประสงค์ 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

 หลักเกณฑ์รับเรื่องร้องเรียน 

 การบันทึกการร้องเรียน 

 การติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑. หลักการและเหตุผล 
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญของ
ประเทศ  โดยถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และรัฐบาลได้ก าหนดให้อยู่ใน
ยุทธศาสตร์  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเทศบาล
ต าบลส าโรง อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตระหนักแลให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว  ดังนั้น  เพ่ือเป็น
การสนับสนุนในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CORRUPTION PERCEPTION INDEX: CIP) ของ
ประเทศไทย  ตามวัตถุประสงค์ขอรัฐบาล  เทศบาลต าบลส าโรงได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  โดยการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขึ้น 
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลต าบลส าโรง  มีบทบาทหน้าที่ในการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลส าโรง  ให้เป็นระบบ
ราชการที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบ  ติดตาม  ลงโทษ  ผู้ทุจริตได้เด็ดขาด  ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และเป็นการเพ่ิมช่องทางในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับ
ประชาชน ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้
เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการประเมินผลการ
ให้บริการสม่ าเสมอ 
 “ผู้รับบริการ” หมายถึง  ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ  ทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลส าโรง 
 “การด าเนินการ”  ความหมายครอบคลุมถึง  การจัดการกับเรื่องร้องเรียน  ตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับ
การแก้ไขหรือได้ข้อสรุป  เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ ชัดเจน 
 “ผู้ร้องเรียน”  หมายถึง  ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อส านักงานเทศบาลต าบลส าโรง 
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็นการ
ชมเชย/การร้องขอข้อมูล 
 “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น  ติดต่อด้วย
ตนเองที่ส านักงานเทศบาลต าบลส าโรง, ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐๔๕ – ๒๕๑๕๓๑ เป็นต้น 
 “เจ้าหน้าที”่  หมายถึงเข้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลต าบลส าโรง 



 “ข้อร้องเรียน”  หมายถึง  ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
ส านักงานเทศบาลต าบลส าโรง  เช่น  พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจริตคอรัปชัน  พบความผิดปกติใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  พบเห็นความผิดปกติในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง 
๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ด้วยรัฐบาลก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอรัปชันในวงราชการเป็นนโยบาย
เร่งด่วนที่ต้องมีการด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  จึงได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน  ร่วมกันในการเป็นผู้ตรวจตราสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตคอรัปชันในภาครัฐมากขึ้น 
 สถานที่ตั้ง  ส านักงานเทศบาลต าบลส าโรง  หมู่ที่ ๙  ต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 
รหัสไปรษณีย์ ๓๔๓๖๐ 
 

 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
๑. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตของส านักงานเทศบาลต าบลส าโรงอย่างรวดเร็ว 
๒. วางมาตรการปรับปรุง  แก้ไข  และพัฒนาช่อองทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของเทศบาลต าบลส าโรง  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
๓. เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของส่วนราชการ  รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

๔. ประสาน  เร่งรัด  และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปรายปรามการทุจริตของส่วนราชการ 

๕. เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  การปฏิบัติหรือ
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ 



๖. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
๗. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันการุจริต  และคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้า

ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๘. ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบสามารถน าเป็นแนวทางการด าเนินงานให้
เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสกรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ มีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติที่มีมาตรฐานเดียวกัน  และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อก าหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
อย่างครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๓ เป็นช่องทางให้ประชาชน  หน่วยงาน  องค์กรหรือกลุ่มต่างๆ ได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบต่างๆ 
 ๓.๔ เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตามหลักธรรมาภิบาล 
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๔.๑ จัดตั้งศูนย์/สถานที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 
 ๔.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 ๔.๓ ด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๕. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

ช่องทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

๑. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ณ 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส านักงานเทศบาล
ต าบลส าโรง/ตู้รับฟังความคิดเห็น 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน/
แจ้งเบาะแส 

ภายใน ๑ วันท าการ  

๒. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทางโทรศัพท์ 
๐๔๕ -๒๕๑๕๓๑ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันท าการ  

๓. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทางสื่อออนไลน์ 
 - เพจเฟสบุ๊คเทศบาลต าบลส าโรง 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันท าการ  

๔. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์ 
เทศบาลต าบลส าโรง
www.localsumrong.go.th 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันท าการ  

 

 



๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ณ ศูนย์
รับเรื่องร้องเรียน ส านักงานเทศบาลต าบล
ส าโรง/ตู้รับฟังความคิดเห็น 

๒. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทางโทรศัพท์  
๐๔๕ -๒๕๑๕๓๑ 

๓. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทางสื่อออนไลน์ 
 - เพจเฟสบุ๊คเทศบาลต าบลส าโรง 

๔. ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์ 
เทศบาลต าบลส าโรง
www.localsumrong.go.th 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส /คัดแยก/
วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่อง 

ศูนย์ฯ ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
ด าเนินการสืบสวน/สอบสวน หาข้อเท็จจริง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งผลการตรวจสอบ  
ให้ศนูย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเทศบาลต าบลส าโรง 

ยุต ิ ไม่ยุติ 

- พบไม่มีมูล 
- เสนอผู้บริหารยุติเรื่อง 
- แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 

- พบมมีูล 
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

สิ้นสุดการด าเนินงาน  
รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

ด าเนินการทางวินัย/อาญา/ปกครอง/แพ่ง 

- รายงานผลการด าเนินการเสนอผู้บริหาร 
- แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน ๑๕ วัน 



๗. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

 ๗.๑ ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ 

  ๑) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียนชัดเจน 

  ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน 

  ๓) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องร้องเรียน  ปรากฏอย่างชัดเจน ชัดแจ้งเพียงพอที่
สามารถด าเนินการสอบสวน/สอบสวนได้ 

  ๔) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 

 ๗.๒ ข้อร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคล
อ่ืนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๗.๓ เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในการ
ด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน ให้ยุติเรื่อง 

๘. การบันทึกข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

 ๘.๑ กรณีร้องทุกข์ร้องเรียนแจ้งเบาะแส ด้วยวาจา บันทึกตามค าร้องและให้ลงรายมือชื่อพร้อม
หลักฐาน หากผู้ร้องไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ มิให้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส นั้นไว้พิจารณาและ
แจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในค าร้อง เว้นแต่กรณีที่นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง เห็นสมควร
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนหรือประโยชน์ของสาธารณะจะรับค าร้องนั้นไว้พิจารณาก็ได้ 

 ๘.๒ กรณีร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เป็นลายลักษณ์อักษร  ต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

  ๑) มีชื่อสกุลและที่อยู่ของผู้ร้อง ที่สามารถตรวจสอบตัวตนได้ 

  ๒) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส พร้อมข้อเท็จจริงพฤติการณ์
เกี่ยวกับเรื่องนั้นตามสมควร 

  ๓) ใช้ถ้อยค าสุภาพ 

  ๔) มีลายมือชื่อของผู้ร้อง ถ้าเป็นการร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส แทนผู้อ่ืนต้องมีหนังสือ
มอบอ านาจแนบมาพร้อมเอกสารส าคัญประจ าตัวทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจท าการแทน 

 ๘.๓ เมื่อศูนย์ฯ ได้รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ให้ลงทะเบียนรับเรื่อง ที่ก าหนดไว้โดย
ทันที คัดแยก/วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่อง เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการตามก าหนด 

 ๘.๔ แจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้รองทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนที่ได้รับเรื่อง 

 ๘.๕ รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 

๙. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 



 ๙.๑ กรณีการขอข้อมูลข่าวสารประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร 

 ๙.๒ ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน จัดท าบันทึกเสนอไปยังผู้บริหาร 
เพ่ือพิจารณาสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ 

 ๙.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอ านาจของเทศบาลต าบลส าโรง ให้ด าเนินการประสานไปยังหน่วยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องอย่างชัดเจนในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

 ๙.๔ ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังส่วนงาน/หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามข้ันตอนต่อไป 

๑๐. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 

 ๑๐.๑ รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ประจ าสัปดาห์ให้
ศูนย์ฯ รับเรื่องร้องเรียนฯ เทศบาลต าบลส าโรงคัดแยก/วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องและสรุปรายงานผู้บ ริหาร
ทราบ 

 ๑๐.๒ สรุปรายงานข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือน ามาวิเคราะห์การ
จัดการร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสในภาพรวมของหน่วยงาน และเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง
กระบวนการจัดการร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส และพัฒนาองค์กรในปีต่อไป 

๑๑. มาตรฐานงาน 

 การด าเนินการแก้ไขข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามช่องการแจ้ง ให้ศูนย์ฯ ด าเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณาตามข้อเท็จจริงจนสิ้นสุดกระบวนการ และแจ้งให้ผู้ร้องทราบลการด าเนินการ ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๕ วันท าการ 

๑๒. แบบฟอร์ม 

 - แบบค าร้องเรียนแจ้งเบาะแส 

๑๓. จัดท าโดย 

 ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลต าบลส าโรง 

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๕ – ๒๕๑๓๕๑ 

 เว็บไซต์ www.localsumrong.go.th 

 

 

 

http://www.localsumrong.go.th/


แบบหนังสือร้องเรียน/กล่าวหา 

เขียนที ่                           . 
วันที่         .เดือน                .พ.ศ.                 . 
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