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แนวทางการจดัการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

อ าเภอโชคชยั  จงัหวดันครราชสีมา 
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ค าน า 
   แนวทางการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเทศบาลต าบลโชคชยั  

อ าเภอโชคชยั  จงัหวดันครราชสมีา จดัท าขึน้มาโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่เป็นกรอบแนวทางการ 

ด าเนินงานเกีย่วกบัการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนของเจา้หน้าทีห่น่วยงาน 

และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

และยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ตลอดถงึการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA)  ดงันัน้ 

เพือ่ใหก้ารด าเนินการเกีย่วกบัการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้น เทศบาลต าบลโชคชยั  

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เกดิประโยชน์ต่อการปฏบิตัริาชการและ ประชาชน และอ านวยความสะดวก 

ต่อเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน จงึไดจ้ดัท าแนวทางการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการ 

ทุจรติและประพฤตมิชิอบของเทศบาลต าบลโชคชยั  อ าเภอโชคชยั  จงัหวดันครราชสมีา ทัง้นี้ 

เพือ่ใหก้ารจดัการรอ้งเรยีนการทุจรติบรรลุผลสมัฤทธิต์ามภารกจิ  

 

ส านกัปลดัเทศบาล   

เทศบาลต าบลโชคชยั   
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สารบญั 
 

เร่ือง             หน้า  

 

๑. หลกัการและเหตุผล           4 

๒. วตัถุประสงค ์          

 4 

๓. ค าจ ากดัความ           4 

๔. ช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีน         5 

๕. แผนผงักระบวนการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ       5 

๖. ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน          6 

๗. การรบัและตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนจากช่องทางต่างๆ      6 

๘. หลกัเกณฑใ์นการรบัเรื่องรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสการทุจรติและประพฤตมิชิอบ    6 

๙. การบนัทกึขอ้รอ้งเรยีน          7 

๑๐. การประสานหน่วยงานเพือ่แกไ้ขเรื่องรอ้งเรยีนและการแจง้กบัผูร้อ้งเรยีน   

 7  

๑๑. การรายงานผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของหน่วยงาน       7 

 

ภาคผนวก  
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๑. หลกัการและเหตุผล  

การด าเนินงานดา้นป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ใหส้อดคลอ้งกบั  

ยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

และยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ตลอดถงึการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) เพือ่ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการป้องกนัและปราบปรามการ ทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

และก าหนดแนวทางการรอ้งเรยีนการทุจรติของหน่วยงาน 

ถอืว่าเป็นการด าเนินงานของหน่วยงานของรฐัทีเ่ป็นไปตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบ

รหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ.๒๕๔๖  

มาตรา ๘๓ ก าหนดว่า “เมื่อสว่นราชการใดไดร้บัการตดิต่อสอบถามเป็นหนงัสอืจากประชาชน 

หรอืสว่นราชการดว้ยกนัเกีย่วกบังานทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่องสว่นราชการนัน้ 

ใหเ้ป็นหน้าทีข่องสว่นราชการ นัน้ทีจ่ะตอ้งตอบค าถามหรอืแจง้การด าเนินงานใหท้ราบภายใน ๑๕ วนั 

หรอืภายในระยะเวลาทีก่ าหนดบนพืน้ฐานของธรรมาภบิาล (Good Governance)” 

ซึง่อ านาจหน้าทีด่ าเนินการเกีย่วกบัการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ การปฏบิตัหิรอืการละเวน้ 



๕ 
 

การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบของเจา้หน้าทีส่งักดั เทศบาลต าบลโชคชยั ทีจ่ าเป็นตอ้ง 

ด าเนินการเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล (Good Governance)  

 

๒.วตัถปุระสงค ์ 

๒.๑ 

เพือ่ใหก้ารด าเนินงานเกี่ยวกบัการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติของเทศบาลต าบลโชคชยั 

มขีัน้ตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏบิตังิานทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั  

๒.๒ เพือ่ใหม้ัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนด ระเบยีบหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการจดัการขอ้ 

รอ้งเรยีนก าหนดไวอ้ย่างสม ่าเสมอและมปีระสทิธภิาพ  

๒.๓ เพือ่พทิกัษ์สทิธขิองประชาชนและผูร้อ้งเรยีน/แจง้เบาะแส ตามหลกัธรรมาภบิาล  

(Good Governance)  

 

๓. ค าจ ากดัความ 

เรื่องรอ้งเรยีน หมายถงึ ความเดอืดรอ้นเสยีหายอนัเกดิมาจากการปฏบิตัหิน้าทีต่่างๆ ของ  

เจา้หน้าทีส่งักดัเทศบาลต าบลโชคชยั เช่น การประพฤตมิชิอบหรอืมพีฤตกิารณ์ทีส่่อไปในทาง ทุจรติ 

หรอืพบความผดิปกตใินกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง ของเทศบาลต าบลโชคชยั  

ผูร้อ้งเรยีน/แจง้เบาะแส หมายถงึ ผูพ้บเหน็การกระท าอนัมชิอบดา้นการทุจรติ เช่น มสีทิธ ิ 

เสนอค ารอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส ต่อเทศบาลต าบลโชคชยั หรอืสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง  

หน่วยรบัเรื่องรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส หมายถงึ ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติของเทศบาล 

ต าบลโชคชยั  

การด าเนินการ หมายถงึ การจดัการกบัเรื่องรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส 

ตัง้แต่ตน้จนถงึการไดร้บัการแกไ้ขหรอืไดข้อ้สรุป เพือ่แจง้ผูร้อ้งเรยีนกรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนแจง้ชื่อ 

ทีอ่ยู่ชดัเจน 

 

 

๔. ช่องทางการรบัเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

๔.๑ รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง ณ ส านกังานเทศบาลต าบลโชคชยั  

๔.2 ทางเวบ็ไซต ์เทศบาลต าบลโชคชยั chockchai.go.th หวัขอ้ รายการการตดิต่อ เลอืก 

รอ้งเรยีนการทุจรติ 

   ๔.3 ทางโทรศพัท ์044-491800  

๔.4 ทาง Facebook เทศบาลต าบลโชคชยั  

https://chockchai.go.th/
https://chockchai.go.th/
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๔.5 ทางศูนยร์บัเรื่องราวรอ้งทุกข ์ 

๔.6 ทางไปรษณียส์่งถงึ นายเทศมนตรตี าบลโชคชยั  ส านกังานเทศบาลต าบลโชคชยั  999  

ม.1 ต.โชคชยั  อ.โชคชยั  จ.นครราชสมีา  30190 

   ๔.๗ กล่องรบัฟังความคดิเหน็  

 

๕.แผนผงักระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. ขัน้ตอนการปฏิบติังาน  

๖.๑ แต่งตัง้เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบของเทศบาลต าบลโชคชยั  

เรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ  

จดัหมายรอ้งเรยีนหนงัสอืจงัหวดั

/ อ าเภอ โทรศพัท ์เป็นตน้ 

รอ้งเรยีนการทุจรติจาก 

เวบ็ไซต ์chockchai.go.th 

เทศบาลต าบลโชคชั

ย 

ทะเบยีนหนงัสอื 

เทศบาลต าบลโชคชยั 

ทะเบยีนหนงัสอืรบัเรื่องรอ้งเรยีน

การทุจรติของ เจา้หน้าที ่ 

และเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาสัง่กา

ร (ระยะเวลาด าเนินการ ๑ วนั) 

แจกจ่ายใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ไป 

ด าเนินการตามค าสัง่ของผูบ้งัคบั

บญัชา (ระยะเวลาด าเนินการ ๓ 

ซม.) 

เรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติทีต่อ้งพจิารณา  

วนิิจฉยั  - เสนอตามล าดบัชัน้  

- แต่งตัง้คณะกรรมการ  

-ด าเนินการแกไ้ข  

- รายงานผลต่อผูบ้งัคบับญัชา  

- แจง้ผูร้อ้งเรยีนเป็นหนงัสอืเพือ่ทราบ (กรณี 

ไม่แลว้เสรจ็ภายในครัง้เดยีวใหแ้จง้ครัง้แรก 

ภายใน ๑๕ วนั) 
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๖.๒ แจง้ค าสัง่ใหแ้ก่เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบของเทศบาลต าบลโชคชยั เพือ่ความ 

สะดวกในการ 

ประสานงาน กรณีมเีรื่องรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการกระท าการทุจรติของเจา้หน้าทีข่องเทศบาลต าบลโชคชยั 

 

๗. การรบัและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ  

เจา้หน้าทีผู่ท้ีร่บัผดิชอบด าเนินการตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนการทุจรติทีม่ายงัเทศบาลต าบลโช

คชยั  

จากช่องทางต่างๆ โดยมขีอ้ปฏบิตัติามทีก่ าหนด ดงันี้  

 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ 
ช่องทางต่างๆ 

ระยะเวลาการ 
ด าเนินการรบัเร่ือง 

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

หมายเหตุ 

รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง ทุกครัง้ทีม่กีารรอ้งเรยีน ภายใน ๑ วนัท าการ  
ทางเวบ็ไซต ์เทศบาลต าบลโชคชยั ทุกวนัท าการ ภายใน ๑ วนัท าการ  
ทางโทรศพัท ์044-491800 ทุกวนัท าการ ภายใน ๑ วนัท าการ  
ทาง Facebook 
เทศบาลต าบลโชคชยั 

ทุกวนัท าการ ภายใน ๑ วนัท าการ  

ทางศูนยร์บัเรื่องราวรอ้งทุกข ์ ทุกครัง้ ภายใน ๑ วนัท าการ  
ทางไปรษณีย ์ ทุกครัง้ ภายใน ๑ วนัท าการ  
กล่องรบัฟังความคดิเหน็ ทุกวนัท าการ ภายใน ๑ วนัท าการ  
 

๘. หลกัเกณฑ์ในการรบัเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๘.๑ ใชถ้อ้ยค าหรอืขอ้ความสุภาพ ประกอบดว้ย  

๑) ชื่อ ทีอ่ยู่ของผูร้อ้งเรยีน/ผูแ้จง้เบาะแส  

๒) วนั เดอืน ปี ของหนงัสอืรอ้งเรยีน/ผูแ้จง้เบาะแส  

๓) ขอ้เทจ็จรงิ หรอืพฤตกิารณ์ของเรื่องรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส ปรากฏอย่างชดัเจน 

ว่าม ี

มลูขอ้เทจ็จรงิหรอืชีช้่องทางแจง้เบาะแสเกีย่วกบัการทุจรติของเจา้หน้าทีช่ดัเจนเพยีงพอทีจ่ะสามารถ 

ด าเนินการสบืสวน/สอบสวน  

๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวตัถุและพยานบุคคล (ถา้ม)ี  
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๘.๒ ขอ้รอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส ตอ้งเป็นเรื่องจรงิทีม่มีลูเหตุ มไิดห้วงัสรา้งกระแสหรอืสรา้ง 

ขา่ว  

หรอืเสยีหายต่อบุคคลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

๘.๓ เป็นเรื่องทีผู่ร้อ้งเรยีน/แจง้เบาะแส ไดร้บัความไม่ชอบธรรม อนัเน่ืองมาจากการปฏบิตัิ  

หน้าทีต่่างๆ ของเจา้หน้าทีส่งักดั เทศบาลต าบลโชคชยั  

 

๘.๔ เรื่องทีผู่ร้อ้งเรยีน/แจง้เบาะแสทีข่อ้มลูไม่ครบถว้น ไม่เพยีงพอหรอืไม่สามารถหาขอ้มลู  

เพิม่เตมิไดใ้นการด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ สบืสวน สอบสวน ใหยุ้ตเิรื่อง หรอืรบัทราบเป็นขอ้มลูเกบ็  

เป็นฐานขอ้มลู  

๘.๕ ใหเ้ป็นค ารอ้งเรยีนทีเ่ขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี้  

๑) ค ารอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส ทีเ่ป็นบตัรสนเท่ห ์เวน้แต่บตัรสนเท่หร์ะบุพยานหรอื  

หลกัฐานแวดลอ้มชดัเจน และเพยีงพอทีจ่ะท าการสบืสวน ต่อไปได ้ซึง่เป็นไปตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ 

๒๒ ธนัวาคม ๒๕๕๑ จงึจะไดร้บัไวพ้จิารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง  

๒) ค ารอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสทีเ่ขา้สูก่ระบวนการยุตธิรรมแลว้ หรอืเป็นเรื่องทีศ่าลได้  

มคี าพพิากษาหรอืค าสัง่ทีสุ่ดแลว้ 

๓) เรื่องรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส ทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานทีม่หีน้าที่ 

รบัผดิชอบ 

โดยตรงหรอืองคก์รอสิระทีก่ฎหมายก าหนดเป็นการเฉพาะ เวน้แต่ค ารอ้งจะระบุว่าหน่วยงาน 

ดงักล่าวไม่ด าเนินการหรอืด าเนินการแลว้ยงัไม่มผีลความคบืหน้า ทัง้นี้ ขึน้อยู่ในดุลยพนิิจของผูบ้งัคบับญัชา  

๔) ค ารอ้งเรยีนแจง้เบาะแส ทีเ่กดิจากการโตแ้ยง้สทิธริะหว่างบุคคลดว้ยกนั 

นอกเหนือจากหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้แลว้ ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของผูบ้งัคบับญัชาว่า 

จะไดร้บัไวพ้จิารณาหรอืไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี  

 

๙. การบนัทึกข้อร้องเรียน  

๑) กรอกแบบฟอรม์บนัทกึขอ้รอ้งเรยีน โดยรายละเอยีด คอื ชื่อ-สกุล ผูร้อ้งเรยีน ทีอ่ยู่ 

หมายเลข 

ตดิต่อกลบั เรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ พฤตกิารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งและสถานทีเ่กดิเหตุ  

๒) ทุกช่องทางทีม่กีารรอ้งเรยีน 

เจา้หน้าทีต่อ้งบนัทกึขอ้รอ้งเรยีนลงในสมุดรบัเรื่องรอ้งเรยีน  

การทุจรติของเทศบาลต าบลโชคชยั  

 



๙ 
 

๑๐. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการแจ้งกบัผู้ร้องเรียน  

๑) หากเรื่องรอ้งเรยีนอยู่ในอ านาจหน้าทีก่องหรอืส านกัใด ใหห้น่วยงานนัน้รายงานผลใหผู้้  

รอ้งเรยีนทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนและส าเนาใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ 

จ านวน ๑ ชุด เพือ่จะไดร้วบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสต่อไป  

๒) 

หากเรื่องรอ้งเรยีนนัน้ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบด าเนินการโดยตรง  

ใหร้ายงานผูร้อ้งเรยีนภายใน ๑๕ วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน  

 

๑๑. การรายงานผลการจดัการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  

๑) 

รวบรวมและรายงานสรุปการจดัการขอ้รอ้งเรยีนประจ าไตรมาสมารายงานใหน้ายกเทศมนตร ี

ต าบลโชคชยัทราบทุกไตรมาส  

๒) รวบรวมรายงานสรุปขอ้รอ้งเรยีน หลงัจากสิน้ปีงบประมาณน ามาวเิคราะหก์ารจดัการ 

ขอ้รอ้งเรยีนในภาพรวมของหน่วยงาน เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ข ปรบัปรุง พฒันาองคก์รต่อไป  

แบบค าร้องเรียน/เบาะแส (ด้วยตนเอง) 
 

 

เขยีนที.่..................................................  

วนัที.่...............เดอืน...................................พ.ศ..............

......  

 

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

เรยีน นายกเทศมนตรตี าบลโชคชยั 

  

 ขา้พเจา้..................................................................อายุ...........ปีอยู่บา้นเลขที.่...............หมู่ที.่......

. 

ต าบล....................................อ าเภอ.....................................จงัหวดั..............................โทรศพัท.์.............

............  

มคีวามประสงคข์อรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสต่อตา้นการทุจรติ เพือ่ให้ เทศบาลต าบลโชคชยั 

พจิารณาด าเนินการตรวจสอบหรอืช่วยเหลอืแกไ้ขปัญหาในเรื่อง.................................................................



๑๐ 
 

....... ........................................................................................................................ 

...................................................... 

............................................................................................................................. 

................................................. 

......................................................................................................................................................... 

..................... .............................................................................................................. 

...............................................................  

ทัง้นี้ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าค ารอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส ตามขอ้ความขา้งต้นเป็นจรงิทุกประการ  

โดย ขา้พเจา้ขอสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส (ถา้ม)ี ไดแ้ก่ 

๑)...........................................................................................จ านวน ......................ชุด 

๒)...........................................................................................จ านวน ......................ชุด 

๓)...........................................................................................จ านวน ......................ชุด  

 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาด าเนินการต่อไป  

 

 

     ขอแสดงความนบัถอื 

 

(ลงชื่อ)...................................................... 

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

 

 


