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คาํนาํ 
   แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบของเทศบาลตําบลโชคชัย  
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา จัดทําขึน้มาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการ ดําเนินงานเก่ียวกับ
การจัดการเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน และเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๘๐) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตลอด
ถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA)  ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ใน เทศบาลตําบล
โชคชัย  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและ ประชาชน และอํานวยความสะดวก 
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้จัดทําแนวทางการจัดการเร่ืองร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาล
ตําบลโชคชัย  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา ทั้งน้ี เพ่ือให้การจัดการร้องเรียนการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
ภารกิจ  
 

สํานักปลัดเทศบาล   
เทศบาลตําบลโชคชัย   
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๑. หลักการและเหตผุล  

การดําเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับ  
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ตลอดถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ และกําหนดแนวทางการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน ถือว่าเป็นการดําเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐที่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  
มาตรา ๘๓ กําหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือสว่นราชการ
ด้วยกันเก่ียวกับงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการน้ัน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ น้ันที่จะต้องตอบ
คําถามหรือแจ้งการดําเนินงานให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรอืภายในระยะเวลาที่กําหนดบนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาล 
(Good Governance)” ซึ่งอํานาจหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือ
การละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัด เทศบาลตําบลโชคชัย ที่จําเป็นต้อง ดําเนินการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 
๒.วัตถปุระสงค ์ 

๒.๑ เพ่ือให้การดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตําบลโชคชัย 
มีขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

๒.๒ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกําหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อ 
ร้องเรียนกําหนดไว้อย่างสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ  

๒.๓ เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลกัธรรมาภิบาล  
(Good Governance)  
 
๓. คําจํากดัความ 

เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของ  
เจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตําบลโชคชัย เช่น การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทาง ทุจริต หรือพบความ
ผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตําบลโชคชัย  

ผู้ร้องเรียน/แจง้เบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทําอันมิชอบด้านการทุจริต เช่น มีสทิธิ  
เสนอคําร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต่อเทศบาลตําบลโชคชัย หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของเทศบาล 
ตําบลโชคชัย  

การดําเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้ังแต่ต้นจนถึงการได้รับการ
แก้ไขหรือได้ขอ้สรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งช่ือ ที่อยู่ชัดเจน 

 



 
 

 
๔. ชอ่งทางการรับเรื่องร้องเรยีนการทจุรติ 

๔.๑ ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สํานักงานเทศบาลตําบลโชคชัย  
๔.2 ทางเว็บไซต์ เทศบาลตําบลโชคชัย chockchai.go.th หัวข้อ รายการการติดต่อ เลือก 

ร้องเรียนการทุจริต 
   ๔.3 ทางโทรศัพท์ 044-491800  

๔.4 ทาง Facebook เทศบาลตําบลโชคชัย  
๔.5 ทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข ์ 
๔.6 ทางไปรษณีย์ส่งถึง นายเทศมนตรีตําบลโชคชัย  สํานักงานเทศบาลตําบลโชคชัย  999  

ม.1 ต.โชคชัย  อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา  30190 
   ๔.๗ กล่องรับฟังความคิดเห็น  
 

๕.แผนผังกระบวนการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุริต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต  
จัดหมายร้องเรียนหนังสือจังหวัด/ 
อําเภอ โทรศัพท์ เป็นต้น 

ร้องเรียนการทุจริตจาก 
เว็บไซต์ chockchai.go.th 

เทศบาลตําบลโชคชัย 

ทะเบียนหนังสือ 
เทศบาลตําบลโชคชัย 

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของ เจ้าหน้าที่  
และเสนอต่อผูบั้งคับบัญชาสั่งการ 
(ระยะเวลาดําเนินการ ๑ วัน) 

แจกจ่ายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องไป 
ดําเนินการตามคําสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา (ระยะเวลา
ดําเนินการ ๓ ซม.) 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ต้องพิจารณา  
วินิจฉัย  - เสนอตามลําดับช้ัน  

- แต่งต้ังคณะกรรมการ  
-ดําเนินการแก้ไข  
- รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา  

- แจ้งผู้ร้องเรียนเป็นหนังสือเพ่ือทราบ (กรณี ไม่แล้ว
เสร็จภายในคร้ังเดียวให้แจ้งครั้งแรก ภายใน ๑๕ วัน) 



 
 

๖. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  

๖.๑ แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของเทศบาลตําบลโชคชัย  
๖.๒ แจ้งคําสั่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของเทศบาลตําบลโชคชัย เพ่ือความ สะดวกในการ 

ประสานงาน กรณีมีเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการกระทําการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลโชคชัย 
 
๗. การรับและตรวจสอบข้อรอ้งเรยีนจากชอ่งทางตา่งๆ  

เจ้าหน้าที่ผู้ที่รบัผิดชอบดําเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตที่มายังเทศบาลตําบลโชคชัย  
จากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังน้ี  
 

ช่องทาง ความถีใ่นการตรวจสอบ 
ช่องทางต่างๆ 

ระยะเวลาการ ดําเนนิการ
รับเรื่อง ร้องเรยีน/แจง้

เบาะแส 

หมายเหต ุ

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกคร้ังที่มีการร้องเรียน ภายใน ๑ วันทําการ  
ทางเว็บไซต์ เทศบาลตําบลโชคชัย ทุกวันทําการ ภายใน ๑ วันทําการ  
ทางโทรศัพท์ 044-491800 ทุกวันทําการ ภายใน ๑ วันทําการ  
ทาง Facebook เทศบาลตําบลโชคชัย ทุกวันทําการ ภายใน ๑ วันทําการ  
ทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทุกคร้ัง ภายใน ๑ วันทําการ  
ทางไปรษณีย์ ทุกคร้ัง ภายใน ๑ วันทําการ  
กล่องรับฟังความคิดเห็น ทุกวันทําการ ภายใน ๑ วันทําการ  
 

๘. หลักเกณฑใ์นการรบัเรือ่งร้องเรยีน/แจง้เบาะแสการทจุริตและประพฤตมิชิอบ  

๘.๑ ใช้ถ้อยคําหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย  
๑) ช่ือ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/ผู้แจง้เบาะแส  
๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน ว่ามี 

มูลข้อเท็จจริงหรือช้ีช่องทางแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถ ดําเนินการ
สืบสวน/สอบสวน  

๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)  
๘.๒ ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้าง ข่าว  

หรือเสียหายต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๘.๓ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติ  

หน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่สังกัด เทศบาลตําบลโชคชัย  
 



 
 

๘.๔ เรื่องที่ผู้รอ้งเรียน/แจ้งเบาะแสท่ีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไมเ่พียงพอหรือไม่สามารถหาขอ้มูล  
เพ่ิมเติมได้ในการดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูลเก็บ  
เป็นฐานข้อมูล  

๘.๕ ให้เป็นคําร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปน้ี  
๑) คําร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหรือ  

หลักฐานแวดลอ้มชัดเจน และเพียงพอที่จะทําการสืบสวน ต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะได้รับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง  

๒) คําร้องเรียน/แจ้งเบาะแสท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้  
มีคําพิพากษาหรือคําสั่งที่สุดแล้ว 

๓) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบ 
โดยตรงหรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกําหนดเป็นการเฉพาะ เว้นแต่คําร้องจะระบุว่าหน่วยงาน ดังกล่าวไม่
ดําเนินการหรือดําเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งน้ี ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา  

๔) คําร้องเรียนแจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลด้วยกัน 
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่า จะได้รับไว้พิจารณาหรือไม่
เป็นเรื่องเฉพาะกรณี  
 
๙. การบนัทกึข้อรอ้งเรียน  

๑) กรอกแบบฟอร์มบันทึกขอ้ร้องเรียน โดยรายละเอียด คือ ช่ือ-สกุล ผูร้้องเรียน ที่อยู่ หมายเลข 
ติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤติการณ์ที่เก่ียวข้องและสถานที่เกิดเหตุ  

๒) ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมดุรับเรื่องร้องเรียน  
การทุจริตของเทศบาลตําบลโชคชัย  
 
๑๐. การประสานหน่วยงานเพื่อแกไ้ขเรือ่งรอ้งเรยีนและการแจ้งกบัผูร้้องเรยีน  

๑) หากเรื่องรอ้งเรียนอยู่ในอํานาจหน้าที่กองหรือสํานักใด ให้หน่วยงานน้ันรายงานผลให้ผู ้ 
ร้องเรียนทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและสําเนาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จํานวน 
๑ ชุด เพ่ือจะได้รวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสต่อไป  

๒) หากเรื่องรอ้งเรียนน้ันผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการโดยตรง  
ให้รายงานผู้ร้องเรียนภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน  
 
๑๑. การรายงานผลการจัดการขอ้ร้องเรยีนของหนว่ยงาน  

๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจําไตรมาสมารายงานให้นายกเทศมนตร ี
ตําบลโชคชัยทราบทุกไตรมาส  

๒) รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณนํามาวิเคราะห์การจัดการ 
ข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป  



 
 

แบบคาํรอ้งเรยีน/เบาะแส (ดว้ยตนเอง) 
 
 

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

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

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลโชคชัย 
   ข้าพเจ้า..................................................................อายุ...........ปีอยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่........ 
ตําบล....................................อําเภอ.....................................จังหวัด..............................โทรศัพท์..........................  
มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้ เทศบาลตําบลโชคชัย พิจารณาดําเนินการ
ตรวจสอบหรือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในเร่ือง........................................................................ 
........................................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................................... ..................... 
.............................................................................................................. ...............................................................  

ทั้งน้ีข้าพเจ้าขอรับรองว่าคําร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ  
โดย ข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) ได้แก่ 
๑)...........................................................................................จํานวน ......................ชุด 
๒)...........................................................................................จํานวน ......................ชุด 
๓)...........................................................................................จํานวน ......................ชุด  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป  
 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
  (ลงช่ือ)...................................................... 
        (.....................................................) 

 
 


