
 

 

 

 

 

แนวทางการจดัการเรื่องร้องเรียน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของเทศบาลต าบลนาใน 

อ าเภอพรรณนานิคม  จงัหวดัสกลนคร 
 

จดัท ำโดย ส ำนกัปลดัเทศบำล 



กลุ่มงำนวเิครำะหน์โยบำยและแผน 

ค าน า 

แนวทำงทำงกำรจดักำรเรื่องร้องเรยีนกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบของเทศบำลต ำบล

นำในจดัท ำขึ้นมำโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจดักำรเรื่อง

รอ้งเรยีนของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน และเพื่อให้สอดคล้องกบัยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

และยุทธศำสตร์ชำตวิ่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตลอด

ถึงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA)  

 

  ดงันัน้ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรจดักำรเรำองรอ้งเรยีนกำรทุจรติที่อำจเกิดขึ้น

ใน เทศบำลต ำบลนำใน เป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั เกดิประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัริำชกำร และประชำชน 

และอ ำนวยควำมสะดวกต่อเจำ้หน้ำทีผู่ป้ฏบิตังิำน จงึไดจ้ดัท ำแนวทำงกำรจดักำรเรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติ

และประพฤตมิชิอบของเทศบำลต ำบลนำใน  ทัง้นี้เพื่อใหก้ำรจดักำรรอ้งเรยีนกำรทุจรติบรรลุผลสมัฤทธิ ์

ตำมภำรกจิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัท ำโดยส ำนกัปลดัเทศบำลต ำบลนำใน 

กลุ่มงำนวเิครำะหน์โยบำยและแผน 

 



 

 

 

 

สารบญั 

 

เร่ือง           หน้า 

1. หลกักำรและเหตุผล 
2. วตัถุประสงค ์
3. ค ำจ ำกดัควำม 
4. ช่องทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีน 
5. แผนผงักระบวนกำรจดักำรเรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติ 
6. ขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน 
7. กำรรบัและตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนจำกช่องทำงต่ำงๆ 
8. หลกัเกณฑใ์นกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีน/แจง้เบำะแสกำรทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
9. กำรบนัทกึขอ้รอ้งเรยีน  
10. กำรประสำนหน่วยงำนเพือ่แกไ้ขเรื่องรอ้งเรยีนและกำรแจง้กบัผูร้อ้งเรยีน  
11. กำรรำยงำนผลกำรจดักำรขอ้รอ้งเรยีนของหน่วยงำน  

 

ภาคผนวก  

 แบบฟอรม์ใบรบัแจง้เหตุเรื่องรำวรอ้งเรยีนกำรทุจรติ  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. หลกัการและเหตุผล 
กำรด ำเนินงำนดำ้นป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติและประพฤตชิอบ ใหส้อดคลอ้งกบั

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 

2561 – 2580) ตลอดถึงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครฐั (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ

ประพฤตชิอบ และก ำหนดแนวทำงกำรรอ้งเรยีนกำรทุจรติของหน่วยงำน ถอืว่ำเป็นกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำนของรฐัทีเ่ป็นไปตำมพระรำชกฤษฎกีำว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีำรบรหิำรบำ้นเมอืงที่ด ีพ.ศ. 

2546 มำตรำ 83 ก ำหนดว่ำ “เมื่อส่วนรำชกำรใดไดร้บักำรตดิต่อสอบถำมเป็นหนงัสอืจำกประชำชน หรอื

สว่นรำชกำรดว้ยกนัเกี่ยวกบังำนทีอ่ยู่ในอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำรนัน้ ใหเ้ป็นหน้ำทีข่องสว่นรำชกำร

นัน้ที่จะต้องตอบค ำถำมหรอืแจง้กำรด ำเนินกำรให้ทรำบภำยใน 15 วนั หรอืภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด

บนพืน้ฐำนของหลกัธรรมำภบิำล (Good Governance)”  

 

ซึ่งอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกบัร้องเรยีนกำรทุจรติ กำรปฏบิตัหิรอืกำรละเว้น กำร

ปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ส ังกัด เทศบำลต ำบลนำใน เป็นหน้ำที่ของเทศบำลนำใน ที่

จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนภำยใต้ หลักธรรมำภิบำล (Good 

Governance) 

2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกบักำรจดักำรเรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติของเทศบำลต ำบลนำใน   

มขี ัน้ตอน กระบวนกำร และแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนทีเ่ป็นมำตรฐำนเดยีวกนั  

2.2 เพื่อให้มัน่ใจว่ำมีกำรปฏิบัติตำข้อก ำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อ

รอ้งเรยีนก ำหนดไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอและมปีระสทิธภิำพ  



2.3 เพื่อพทิกัษ์สทิธขิองประชำชนและผู้ร้องเรยีน / แจ้งเบำะแส ตำมหลกัธรรมำภิบำล (Good 

Governance) 

3. ค าจ ากดัความ 
เรื่องร้องเรียน หมำยถึง ควำมเดือดร้อนเสยีหำยอันเกิดมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ ของ

เจำ้หน้ำทีส่งักดั เทศบำลต ำบลนำใน เช่น กำรประพฤตมิชิอบหรอืมพีฤตกิำรณ์ทีส่อ่ไปในทำงทุจรติ หรอื

พบควำมผดิปกตใินกระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้ง ของ เทศบำลต ำบลนำใน 

ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมำยถึง ผู้พบเห็นกำรกระท ำอนัมิชอบด้ำนกำรทุจรติ เช่น มสีทิธิ

เสนอค ำรอ้งเรยีน/แจง้เบำะแส ต่อ เทศบำลต ำบลนำใน หรอืสว่นรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

หน่วยรบัเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมำยถงึ ศูนยป์ฏบิตักิำรต่อตำ้นกำรทุจรติของ เทศบำล

ต ำบลนำใน  

การด าเนินการ หมำยถึง กำรจดักำรกบัเรื่องร้องเรยีน/เบำะแส ตัง้แต่ต้นจนถึงกำรได้รบักำร

แกไ้ขหรอืไดข้อ้สรุป เพือ่แจง้ผูร้อ้งเรยีนกรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนแจง้ชื่อ ทีอ่ยู่ชดัเจน  

4. ช่องทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีน 
4.1 รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง ณ ส ำนกังำน เทศบำลต ำบลนำใน 
4.2 ทำงไปรษณีย์ เลขที ่๑๙ หมู่ที ่๑๐ บำ้นหนองไชยวำน  ต ำบลนำใน  อ ำเภอพรรณนำนิคม  

จงัหวดัสกลนคร  ๔๗๑๓๐ 
4.3 ทำงโทรศพัท ์ ๐๔๒ ๗๐๔๗๕๔ 
4.4 ตูร้บัเรื่องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์ของ เทศบำลต ำบลนำใน 
4.5 เวป็ไซต ์ของ www.nanai.go.th 
4.6 Facebook ของ www.facebook.com/เทศบำลต ำบลนำใน 
4.7 สำยตรงนำยกฯ เบอรโ์ทร ๐๙๓๓๕๐๒๗๗๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. แผนผงักระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติ

จดหมำยรอ้งเรยีนหนังสอื

จงัหวดั/อ ำเภอโทรศพัท ์เป็น

ตน้ 

 

เทศบำลต ำบลนำใน 

เรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติจำก

เวบ็ไซต ์(www.nanai.go.th) 

 

ทะเบยีนหนงัสอื 

เทศบำลต ำบลนำใน 

(ระยะเวลำด ำเนินกำร 3 ชม.) 

 

ทะเบยีนหนงัสอืรบัเรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติของ

เจำ้หน้ำที ่และเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชำสัง่กำร 

 (ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 วนั) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ขัน้ตอนการปฏิบติังาน 
6.1 แต่งตัง้เจำ้หน้ำทีผู่ร้บัผดิขอบของ เทศบำลต ำบลนำใน 
6.2 แจ้งค ำสัง่ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รบัผิดขอบของ เทศบำลต ำบลนำใน เพื่อควำมสะดวกในกำร

ประสำนงำนกรณีมเีรื่องรอ้งเรยีนเกี่ยวกบักำรกระท ำกำรทุจรติของเจำ้หน้ำที ่ของ เทศบำลต ำบลนำใน 

7. การรบัและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 
เจำ้หน้ำที่ผูท้ีร่บัผดิชอบด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนกำรทุจรติทีม่ำยงั เทศบำลต ำบลนำใน 

จำกช่องทำงต่ำงๆ โดยมขีอ้ปฏบิตัติำมทีก่ ำหนด ดงันี้  

 

ช่องทาง ความถี่ในการ

ตรวจสอบช่องทาง

ต่างๆ 

ระยะเวลาการ

ด าเนินการรบัเร่ือง

ร้องเรียน /  

แจ้งเบาะแส 

หมายเหตุ 

รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง  ทุกครัง้ทีม่กีำรรอ้งเรยีน ภำยใน 1 วนัท ำกำร  

 

แจกจ่ำยใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งไปด ำเนินกำร

ตำมค ำสัง่ของผูบ้งัคบับญัชำ 

(ระยะเวลำด ำเนินกำร 3 ชม.) 

 

 

เรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติทีต่อ้งพจิำรณำวนิิจฉยั 

- เสนอตำมล ำดบัชัน้  

- แต่งตัง้คณะกรรม 

- ด ำเนินกำรแกไ้ข  

- รำยงำนผลผูบ้งัคบับญัชำ 

-   แจง้ผูร้อ้งเป็นหนังสอืเพื่อทรำบ (กรณีไม่แลว้

เสรจ็ภำยในครัง้เดยีวใหแ้จง้ครัง้แรกภำยใน  

15 วนั) 



ทำงไปรษณีย ์ ทุกครัง้ ภำยใน 1 วนัท ำกำร  

รอ้งเรยีนทำงโทรศพัท ์ ทุกวนัท ำกำร ภำยใน 1 วนัท ำกำร  

ร้ อ ง เ รี ย น ผ่ ำ น ตู้

รอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์ 

ทุกวนัท ำกำร ภำยใน 1 วนัท ำกำร  

รอ้งเรยีนผ่ำนเวบ็ไซต ์ ทุกวนัท ำกำร ภำยใน 1 วนัท ำกำร  

ร้ อ ง เ รี ย น ท ำ ง 

Facebook  

ทุกวนัท ำกำร ภำยใน 1 วนัท ำกำร  

สำยตรงนำยก…… ทุกวนัท ำกำร ภำยใน 1 วนัท ำกำร  

 

8. หลกัเกณฑใ์นการรบัเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
8.1 ใชถ้อ้ยค ำหรอืขอ้ควำมสุภำพ ประกอบดว้ย 

 1) ชื่อ ทีอ่ยู่ของผูร้อ้งเรยีน/ผูแ้จง้เบำะแส 

 2) วนั เดอืน ปี ของหนงัสอืรอ้งเรยีน/ผูแ้จง้เบำะแส 

 3) ขอ้เท็จจรงิ หรอืพฤตกิำรณ์ของเรื่องรอ้งเรยีน/แจ้งเบำะแส ปรำกฏอย่ำงชดัเจนว่ำมี

มูลข้อเท็จจรงิหรอืชี้ช่องทำงแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจรติของเจ้ำหน้ำที่ ชดัเจนเพียงพอที่ส ำมำรถ

ด ำเนินกำรสบืสวน/สอบสวน  

 4) ระบุพยำน เอกสำร พยำนวตัถุและพยำนบุคคล (ถำ้ม)ี  

8.2   ขอ้รอ้งเรยีน/แจ้งเบำะแส ต้องเป็นเรื่องจรงิที่มมีูลเหตุ มไิด้หวงัสรำ้งกระแสหรอืสรำ้งข่ำว 

หรอืเสยีหำยต่อบุคคลหรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

8.3 เป็นเรื่องทีผู่ร้อ้งเรยีน/แจง้เบำะแส ไดร้บัควำมไม่ชอบธรรม อนัเนื่องมำจำกกำรปฏบิตัหิน้ำที่

ต่ำงๆ ของเจำ้หน้ำทีส่งักดั เทศบำลต ำบลนำใน 

8.4 เรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สำมำรถหำข้อมูล

เพิม่เตมิไดใ้นกำรด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ สบืสวน สอบสวน ใหยุ้ตเิรื่อง หรอืรบัทรำบเป็นขอ้มูล

เกบ็เป็นฐำนขอ้มลู 

8.5 ใหเ้ป็นค ำรอ้งเรยีนทีเ่ขำ้ลกัษณะดงัต่อไปนี้  



 1) ค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยำนหรือ

หลกัฐำนแวดลอ้มชดัเจน และเพยงพอทีจ่ะท ำกำรสบืสวน ต่อไปได ้ซึ่งเป็นไปตำมมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อ

วนัที ่22 ธนัวำคม 2551 จงึจะไดร้บัไวพ้จิำรณำเป็นกำรเฉพำะเรื่อง  

 2) ค ำรอ้งเรยีน/แจง้เบำะแสทีเ่ขำ้สู่กระบวนกำรยุตธิรรมแลว้ หรอืเป็นเรื่องทีศ่ำลไดม้คี ำ

พพิำกษำหรอืค ำสัง่ทีสุ่ดแลว้  

 3) เรื่องร้องเรยีน/แจง้เบำะแส ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่มหีน้ำที่รบัผดิชอบ

โดยตรงหรอืองคก์รอสิระทีก่ฎหมำยก ำหนดเป็นกำรเฉพำะ เวน้แต่ค ำรอ้งจะระบุว่ำหน่วยงำนดงักล่ำวไม่

ด ำเนินกำรหรอืด ำเนินกำรแลว้ยงัไม่มผีลควำมคบืหน้ำ ทัง้นี้ ขึน้อยู่ในดุลพนิิจของผูบ้งัคบับญัชำ 

 4) ค ำรอ้งเรยีนแจง้เบำะแส ทีเ่กดิจำกกำรโตแ้ยง้สทิธริะหว่ำงบุคคลดว้ยกนั 

 นอกเหนือจำกหลกัเกณฑด์งักล่ำวขำ้งต้นแลว้ ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของผูบ้งัคบับญัชำว่ำจะ

รบัไวพ้จิำรณำหรอืไม่เป็นเรื่องเฉพำะกรณี   

9. การบนัทึกข้อร้องเรียน  
1) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรำยละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ 

หมำยเลขตดิต่อ กลบัเรื่องรอ้งเรยีนกำรทุจรติ พฤตกิำรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งและสถำนทีเ่กดิเหตุ  

2) ทุกช่องทำงทีม่กีำรรอ้งเรยีน เจำ้หน้ำทีต่้องบนัทกึขอ้รอ้งเรยีนลงในสมุดรบัเรื่องรอ้งเรยีนกำร

ทุจรติของ เทศบำลต ำบลนำใน 

10.  การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขเร่ืองร้องเรียนและการแจ้งกบัผู้ร้องเรียน  
1) หำกเรื่องรอ้งเรยีนอยู่ในอ ำนำจหน้ำทีข่องกองหรอืส ำนักงำนใหห้น่วยงำนนัน้รำยงำนผลให้ผู้

รอ้งเรยีนทรำบโดยตรงภำยใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนและส ำเนำใหเ้จำ้หน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบ 

จ ำนวน 1 ชุด  เพือ่จะไดร้วบรวมสรุปรำยงำนรำยไตรมำสต่อไป  

2) หำกเรื่องรอ้งเรยีนนัน้ผู้บงัคบับญัชำมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รบัผดิชอบด ำเนินกำรโดยตรง 

ใหร้ำยงำนผูร้อ้งเรยีนภำยใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน ฃ 

11.  การรายงานผลการจดัการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
1) รวบรวมและรำยงำนสรุปกำรจดักำรขอ้รอ้งเรยีนประจ ำไตรมำสรำยงำนใหน้ำยก เทศบำล

ต ำบลนำใน ทรำบทุกไตรมำส  

2) รวบรวมรำยงำนสรุปขอ้รอ้งเรยีน หลกัจำกสิน้ปีงบประมำณเอน ำมำวเิครำะหก์ำรจดักำรขอ้

เรยีนในภำพรวมของหน่วยงำน เพือ่ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรแกไ้ข ปรบัปรุง พฒันำองคก์รต่อไป  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


