
                                 

 

 

คูมือ/แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส 

ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลสีมามงคล อําเภอปากชอง จังหวัดนคราชสีมา 

 

 

 



 

คํานํา 

 เทศบาลตําบลสีมามงคล  มีบทบาทหนาท่ีหลักในการกําหนดทิศทาง  วางกรอบการดําเนินงานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ     

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญ      

ในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น           

การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  โดยรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนา นํากลยุทธไปสู

การปฏิบัติตาม แผนงาน/โครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล  นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีสําคัญในการประสานติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการจัดการ   

เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการรองเรียนการทุจริต ๔ ชองทาง  ประกอบดวย     

๑. สงขอรองเรียนหรือรองเรียนดวยตนเองโดยตรงท่ี  สํานักงานเทศบาลตําบลสีมามงคล  ตําบลกลางดง  

อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  ๒. รองเรียนผานเว็บไซต สํานักงานท่ี  www.seemamongkol.go.th 

(ศูนยรับเรื่องรองเรียน) ๓. รองเรียนทางโทรศัพท ๐-๔436-1444   ๔.รองเรียนทางเฟสบุค “เทศบาลตําบล

สีมามงคล” ในปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5  เทศบาลตําบลสีมามงคล  ไดทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

รองเรียน /แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเปนวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการจัดการ

เรื่องรองเรียน/ รองทุกข ของสํานักปลัดเทศบาลตําบลสีมามงคล  หวังเปนอยางยิ่งวา แนวทางปฏิบัติการ

จัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปนประโยชนสําหรับ

หนวยงาน และบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีจะนําไปเปนมาตรฐานอยางมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seemamongkol.go.th/


บทท่ี  ๑ 

บทนํา 

๑.หลักการและเหตุผล  

  เทศบาลตําบลสีมามงคลมีบทบาทหนาท่ีหลักในการกําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงาน

การปองกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริม และคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ   

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการ

สรางการมีสวนรวมจากทุกภาคี เครือขายดานการปองกันและปราบปราม การทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริม

และคุมครองจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตําบลสีมามงคลทุกระดับ กําหนดมาตรการปลูกจิตสํานึก ปองกัน

ปราบปราม และสรางเครือขาย ในการปองกันและปราบปราม การทุจริต มุงเนนปองกันการทุจริต โดยรวม

กําหนดเปาหมายการพัฒนา นํากลยุทธการปองกัน การสงเสริมและคุมครอง จริยธรรมไปสูการปฏิบัติ          

ตามแผนงานโครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน  คือ ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล 

ประชาชนไดรับบริการท่ีดี มีความพึงพอใจ เชื่อม่ัน และศรัทธาตอการบริหารราชการของหนวยงาน นําไปสูคา 

ดัชนีภาพลักษณของประเทศไทย  

  นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีสําคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน ประสาน ติดตาม

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ การรองเรียนการทุจริต ๔ ชองทาง  ประกอบดวย  ๑. สงขอรองเรียนหรือรองเรียน

ดวยตนเองโดยตรงท่ี  สํานักงานเทศบาลตําบลสีมามงคล  ตําบลกลางดง  อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  

๒. รองเรียนผานเว็บไซดสํานักงานท่ี  www. seemamongkol.go.th (ศูนยรับเรื่องรองเรียน)  ๓. รองเรียน

ทางโทรศัพท ๐-๔436-1444  ๔. รองเรียนทาง เฟชบุค “เทศบาลตําบลสีมามงคล”  ในสวนการปฏิบัติงาน

นั้นดําเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องรองเรียน/ รองทุกข  ท่ี สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย 

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.๒๔๔๖ มาตรา ๓๘  กําหนดวา “เม่ือสวนราชการใด

ไดรับ การติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน  หรือสวนราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี 

ของสวนราชการนั้น  ใหเปนหนาท่ี ของสวนราชการนั้นท่ีจะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบ 

ภายใน  ๑๕  วันหรือ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  

  ซ่ึงอํานาจหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน         

การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ  ของเจาหนาท่ีสวนราชการ  จึงเปนเรื่องท่ีเทศบาลตําบลสีมามงคล จําเปนตอง

ดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของ ประชาชน นอกจากนี้ยังไดบูรณาการ  เพ่ือใหแนวทางการ

ดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันเกิดเปนรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถ

แกไขปญหาของประชาชน  สรางภาพลักษณและความเชื่อม่ัน ตอบสนอง ความตองการของประชาชนเปน

สําคัญ ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข คือการปองกัน สงเสริม การรักษา และการ

ฟนฟู บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป 

 

 



๒.  วัตถุประสงค  

 ๑)  เพ่ือใหบุคลากรผู เ ก่ียวของหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทาง            

การดําเนินงานใหเกิด รูปธรรม  ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดาน

การทุจริต และประพฤติมิชอบ ได อยางมีประสิทธิภาพ  

 ๒)  เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/ แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ใชเปนแนว ทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีสอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย        

ท่ีเก่ียวของ กับเรื่องรองเรียน/ รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ  

 ๓) เพ่ือเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงาน

ใหมพัฒนา ใหการทํางานเปนมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใหบริการให

สามารถเขาใจและใช ประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการ

ปฏิบัติงาน  

 ๔) เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๓.  บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ มีบทบาทหนาท่ีในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและ

เปนเครือขายสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและ มาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกร  รวมท้ัง

บูรณาการเชื่อมโยงกับศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น  

๑) เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวน 

ราชการ  รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติ การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลท่ี เก่ียวของ 

๒) ประสานเรงรัดและกํากับใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ  

๓) ดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี โดยมิชอบของ 

เจาหนาท่ีในสวนราชการ  

๔) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานเทศบาล  

๕) ประสานงานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุมครองจริยธรรม 

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการ 

คุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 



๓.  การรองเรียน/แจงเบาะแส  

๑)  สงขอรองเรียนหรือรองเรียนดวยตนเองโดยตรงท่ี สํานักงานเทศบาลตําบลสีมามงคล ตําบลกลางดง อําเภอ

ปากชอง  จังหวัดนครราชสมีา 

 ๒)  รองเรียนผานเว็บไซดสํานักงานท่ี  www. seemamongkol.go.th    (ศูนยรับเรื่องรองเรียน)  

๓)  รองเรียนทางโทรศัพท ๐-๔436-1444   

๔)  รองเรียนทางเฟซบุค “เทศบาลตําบลสีมามงคล”  

๕.  หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๑)  ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ ผูแจงเบาะแส  

๒)  วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/ แจงเบาะแส  

๓)  ขอเท็จจริง หรือประพฤติการณของเรื่องรองเรียน/ เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวา มีมูล

ขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เก่ียวกับทุจริตของเจาหนาท่ี/หนวยงาน จัดแจงเพียงพอท่ี สามารถ

ดําเนินการ สืบสวน/ สอบสวนได  

๔)  ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี) 

 -  ใชถอยคําสุภาพหรือขอความสุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖.  แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

รับเรื่องรองเรียน/ แจงเบาะแสการทุจริต                       ๑. รองเรียนดวยตนเอง     

 

ประสานงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ               ๒.  รองเรียนผานเว็บไซต  เทศบาลตําบลสีมามงคล 

ตรวจสอบขอเท็จจริง                                              

              ๓.  รองเรียนทางโทรศัพท 

 

แจงผลใหเทศบาลตําบลสีมามงคลทราบ                       ๔.  รองเรียนทาง Facebook  

                 (๑๕ วัน)                                                เทศบาลตําบลสีมามงคล    

            

          ยุติ                              ไมยุติ  

 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/       ไมยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/ 

    รองทุกขทราบ                      รองทุกขทราบ 

               

                           

 

               สิ้นสุดการดําเนินการ  

             รายงานผลใหผูบรหิารทราบ 

 

 

 

 



๗. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

 ๑) เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลสีมามงคล รับเรื่องรองเรียน/ แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติ     

มิชอบจากชองทางการรองเรียน ๔ ชองทาง  

 ๒) เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลสีมามงคล คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหา ของเรื่องรองเรียน/ แจงเบาะ

แส ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 ๓) เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลสีมามงคล สรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือถึงผูบังคับบัญชาเหนือข้ึน 

ไปทราบและเพ่ือพิจารณา  

 ๔) เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลสีมามงคล สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ/ ตอบขอซักถาม     

ช ี แจงขอเท็จจริง  

 ๕) เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลสีมามงคล แจงผูรองเรียน/ รองทุกขทราบขอมูลเบื้องตนภายใน ๑๕ วัน  

 ๖) เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลสีมามงคล รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานจาก   

หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

 ๗) เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลสีมามงคล เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือทําการประมวลผล และ 

สรุปผลวิเคราะหนําเสนอผูบรหิาร  

 ๘) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตจัดเก็บเรื่อง  

๘. การรับและตรวจอบขอรองเรียน / แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/ แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเขา มายัง

หนวยงานจากชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนดดังตอไปนี ้

ชองทาง ความถ่ีในการตรวจสอบ
ชองทาง 

ระยะเวลาการดําเนินการใน
การรับขอรองเรยีนเพ่ือ
ประสานหาทางแกไข 

หมายเหต ุ

รองเรียนดวยตนเอง ทุกวัน ภายใน 15 วันทําการ  
รองเรียนผานเว็บไซค ทุกวัน ภายใน 15 วันทําการ  
รองเรียนทาง facebook ทุกวัน ภายใน 15 วันทําการ  
รองเรียนทางโทรศัพท ทุกวัน ภายใน 15 วันทําการ  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ตัวอยาง –   

แบบคํารองเรียน/ รองทุกข (ดวยตนเอง) (แบบคํารอง ๑)    

สํานักงานเทศบาลตําบลสีมามงคล  

                                                                                       ตําบลกลางดง  อําเภอปากชอง 

                                                                                     จังหวัดนครราชสมีา 30320 

วันท่ี............. เดือน........................... พ.ศ. ...............   

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

เรียน    นายกเทศมนตรีตําบลสีมามงคล     

  ขาพเจา............................................................................ อายุ..............ป  อยูบานเลขท่ี..........

หมูท่ี..........ตําบล..............................อําเภอ................................จังหวัด.........................โทรศัพท........................

อาชีพ...............................................................................ตําแหนง............................................. 

เลขท่ีบัตรประชาชน..................................................................................ออกโดย..............................................

วันออกบัตร..........................................บัตรหมดอายุ..............................................มีความประสงคขอรองเรียน/  

แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต  เพ่ือใหเทศบาลตําบลสีมามงคลพิจารณาดําเนินการตรวจสอบ หรือ

ชวยเหลือและแกไข ปญหาในเรื่อง    

  ท้ังนี้  ขาพเจาขอรับรองวาคําขอรองเรียน / แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต ตามขางตน

เปนจริงทุก ประการ  โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/ รองทุกข (ถามี) ไดแก    

 ๑).......................................................................................................................................  

...........................................................................................................................จํานวน............ชุด         

 

 ๒)............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................จํานวน.................ชุด                             

  

 ๓)............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................จํานวน.................ชุด     

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป         

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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



 

 

 


