
 
 
 

 
 

คูมือ 
การปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียนการทุจรติ  

และประพฤติมิชอบ 
เทศบาลตําบลนาจะหลวย 
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เทศบาลตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
 



 
คํานํา 

 
 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลนาจะหลวย มีบทบาทหนาท่ีหลัก
ในการกําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันละปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือ
ใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง  

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนในเทศบาลตําบล
นาจะหลวยเปนไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการและประชาชน และอํานวยความ
สะดวกตอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต โดยไดรวบรวมแนว
ทางการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริต ท้ังนี้เพ่ือใหการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจ  
 
 
 
           ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
           เทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

เร่ือง            หนา  
 

หลักการและเหตุผล          ๑  

การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบเทศบาลตําบลนาจะหลวย ๑  

สถานท่ีตั้ง           ๑  

หนาท่ีความรับผิดชอบ          ๑  

วัตถุประสงค           ๑  

คําจํากัดความ           ๑  

ชองทางการรับเรื่องรองเรียน         ๒  

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ   ๓  

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน          ๔  

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ      ๔  

หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ๔  

การบันทึกขอรองเรียน          ๕  

การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน    ๕  

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน      ๕  

ภาคผนวก  

แบบฟอรมใบรับแจง เรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ    ๖ 
     

 

 

 

 
 



 
 

คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องรองเรียนการทุจริต  
ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

๑. หลักการและเหตุผล  
 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบเทศบาลตําบลนาจะหลวย มีบทบาทหนาท่ีหลัก
ในการกําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน
การทุจริต จากชองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตเทศบาลตําบลนาจะหลวย โดยปฏิบัติ
ตามคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต ซ่ึงสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๓ กําหนดวา “เม่ือสวนราชการใดไดรับการติดตอ
สอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือสวนราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ
นั้น ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน ๑๕ วัน หรือ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

 ซ่ึงอํานาจหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน การปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบของเจาหนาท่ีสังกัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย จึงเปนเรื่องท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบเทศบาลตําบลนาจะหลวย จําเปนตองดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 
ภายใตหลักธรรมาภิบาล  

๒. การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 อาศัยอํานาจตาม มาตรา ๔๘ เตรส แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  

๓. สถานท่ีตั้ง  
 สํานักงานเทศบาลตําบลนาจะหลวย 269 หมูท่ี 10 ตําบลนาจะหลวย อําเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี 

๔. หนาท่ีความรับผิดชอบ  
 เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนในเทศบาลตําบลนาจะหลวย 

๕. วัตถุประสงค  
 ๑) เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบเทศบาลตําบล          
นาจะหลวย มีข้ันตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  
 ๒) เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนท่ี
กําหนดไวอยางสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ  
 ๓) เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

๖. คําจํากัดความ  
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เรื่องรองเรียนทุจริต หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ของ

เจาหนาท่ีสังกัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย เชน การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณสอไปในทางทุจริต หรือพบ
ความผิดปกติในกระบวนการจัดซ้ือ จัดจาง ของเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 ผูรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทําอันมิชอบดานการทุจริตคอรัปชั่น เชน มีสิทธิ
เสนอคํารองเรียน/แจงเบาะแสตอเทศบาลตําบลนาจะหลวย หรือสวนราชการท่ีเก่ียวของ  
 เจาหนาท่ี หมายถึง เจาหนาท่ีของรัฐ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบลนาจะหลวย   
 หนวยรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบ
เทศบาลตําบลนาจะหลวย  
 การดําเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสตั้งแตตนจนถึงการไดรับการแกไข
หรือไดขอสรุป เพ่ือแจงผูรองเรียนกรณีท่ีผูรองเรียนแจงชื่อ ท่ีอยูชัดเจน  
 คณะกรรมการศูนย หมายถึง  คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบ
เทศบาลตําบลนาจะหลวย  
 เจาหนาท่ีประจําศูนย หมายถึง พนักงานเทศบาลผูท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีประจําศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบเทศบาลตําบลนาจะหลวย  

๗. ชองทางการรองเรียน/แจงเบาะแส  
 1) รองเรียนดวยตนเอง ท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบเทศบาลตําบล       
นาจะหลวย 
 ๒) QR Code  
 ๓) รองเรียนทางโทรศัพท หมายเลข ๐๔๕ – ๙๕๓๓๐๙ 
 4) Facebook : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตเทศบาลตําบลนาจะหลวย  
 5) สายตรงประธานศูนย/เจาหนาท่ีประจําศูนย โทร ๐๘๖ – ๓๗๗ ๖๗๙๔  
 ๖) สายตรงนายกเทศมนตรี โทร ๐๘๑ – ๐๗๐ ๒๘๙๔ 
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๘. แผนผังกระบวนการจัดรับเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
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ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯ 

เรื่องรองเรียนการทุจริต
จดหมายรองเรียน 
1. รองเรียนดวยตนเอง 
2. รองเรียนทางโทรศัพท 
    045-953-309 
3. สายตรงประธานศูนย 
    ๐๘๖ – ๓๗๗ ๖๗๙๔ 
4. สายตรงนายกเทศมนตรี 
    ๐๘๑ – ๐๗๐ ๒๘๙๔ 
 
 
 

เรื่องรองเรียนการทุจริต 
จากเว็บไซต 
1. QR Code 
2. Facebook : ศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต

 
 

ทะเบียนหนังสือรับ 
เทศบาลตําบลนาจะหลวย 

(ระยะเวลา 1 วัน) 
 

 

เจาหนาท่ีประจาํศูนยเสนอ 
คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯ 

พิจารณา 
(ระยะเวลา ๑๕ วัน) 

 

เรื่องรองเรียนการทุจริตท่ีตองพิจารณา
วินิจฉัย 
-คณะกรรมการศูนยฯ พิจารณา 
-รายงานนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณา 
-แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
-แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
-แจงผูรองเปนหนังสือหรือชองทางการติดตอ
อ่ืนๆ เพ่ือทราบ 
(กรณีไมแลวเสร็จในครั้งเดียวใหแจงครั้งแรก
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๙. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
 ๑) ประกาศจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบเทศบาลตําบลนาจะหลวย 
 ๒) แตงต้ังเจาหนาท่ีประจําศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบเทศบาลตําบล      
นาจะหลวย  
 ๓) แจงคําสั่งใหแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตามคําสั่ง เพ่ือความสะดวกในการประสานการปฏิบัติงาน 
 ๔) แตงตั้งคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบเทศบาลตําบล        
นาจะหลวย    

๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ  
 ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนการทุจริตท่ีเขามายังเทศบาลตําบลนาจะหลวยจาก
ชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
 

ชองทาง 
 

ความถี่ในการ 
ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดาเนินการ 
รับขอรองเรียน / รองทุกข 

เพ่ือประสานหาทางแกไขปญหา 

หมายเหตุ 
 

รองเรียนดวยตนเอง ทุกครั้งท่ีมีการรองเรียน ภายใน ๑ วันทําการ  

QR code ทุกครั้ง ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนทางโทรศัพท ทุกวันทําการ ภายใน ๑ วันทําการ  

รองเรียนทาง Facebook ทุกวันทําการ ภายใน ๑ วันทําการ  

สายตรง ทุกวันทําการ ภายใน ๑ วันทําการ  

 
๑๑. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
 ๑๑.๑ ใชถอยคําหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย  
 1) ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส  
 ๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส  
 3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องท่ีรองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล 
ขอเท็จจริงหรือชี้ชองทางแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี ชัดแจงเพียงพอท่ีสามารถดําเนินการ
สืบสวน/สอบสวนได  
 ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี) 
 ๑๑.๒ ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวท่ี
เสียหายตอบุคคลอ่ืนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 ๑๑.๓ เปนเรื่องท่ีผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ี
ตางๆ ของเจาหนาท่ีสังกัดเทศบาลตําบลนาจะหลวย  
 ๑๑.๔ เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสท่ีมีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอหรือไมสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมได
ในการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปนขอมูลและเก็บเปน
ฐานขอมูล  
 



- ๕ - 
 
 
 ๑๑.๕ ไมเปนคํารองเรียนท่ีเขาลักษณะดังตอไปนี้  
 ๑) คํารองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีเปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหระบุพยานหลักฐานแวดลอมชัดเจน
และเพียงพอท่ีจะทําการสืบสวน สอบสวนตอไปได  
 ๒) คํารองเรียน/แจงเบาะแสท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องท่ีศาลไดมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งถึงท่ีสุดแลว  
 ๓) เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือ
องคกรอิสระท่ีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ เวนแตคํารองจะระบุวาหนวยงานดังกลาวไมดําเนินการหรือ
ดําเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนา ท้ังนี้ ข้ึนอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา  
 ๔) คํารองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีเกิดจากการโตแยงแหงสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกัน  
นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไวพิจารณาหรือไม
เปนเรื่องเฉพาะกรณี  

๑๒. การบันทึกขอรองเรียน  
๑) กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผูรองเรียน ท่ีอยู หมายเลข

ติดตอกลับเรื่องรองเรียนการทุจริต พฤติการณท่ีเก่ียวของและสถานท่ีเกิดเหตุ  
 ๒) ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียนลงในสมุดรับเรื่องรองเรียนการทุจริต
เทศบาลตําบลนาจะหลวย  

๑๓. การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับขอรองเรียน  
 ๑) หากเรื่องรองเรียนอยูในอํานาจหนาท่ีของกองหรือสํานักใหเจาหนาท่ีประจําศูนยหรือหนวยงานนั้น
รายงานผลใหผูรองเรียนทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับเรื่องรองเรียนและสําเนาใหเจาหนาท่ี
ศูนยฯ จํานวน ๑ ชุด เพ่ือจะไดรวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสตอไป  
 ๒) หากเรื่องรองเรียนนั้นผูบังคับบัญชามอบหมายใหเจาหนาท่ีประจําศูนยฯ ดําเนินการโดยตรงให
เจาหนาท่ีประจําศูนยฯ รายงานผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับเรื่องรองเรียน  

๑๔. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน  
 ๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนประจําไตรมาสรายงานใหนายกเทศบาลตําบล   
นาจะหลวยทราบทุกไตรมาส เวนแตไมมีผูรองเรียนใหจัดทํารายงานสรุปผลการจัดการขอรองเรียนตามขอ ๒)  
 ๒) รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลังจากสิ้นปงบประมาณเพ่ือนํามาวิเคราะหการจัดการขอ
รองเรียนในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใชเปนนําทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป  

 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบคํารองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส (ดวยตัวเอง) 

       

       ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตฯ  

       สํานักงานเทศบาลตําบลนาจะหลวย  
       อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
       34280                  

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

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

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลนาจะหลวย 
   
  ขาพเจา........................................................อายุ.............ป อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.......  
ตําบล...........................................อําเภอ................................จังหวัด........................โทรศัพท..............................  
อาชีพ.................................................................ตําแหนง.....................................................................................  
เลขท่ีบัตรประชาชน............................................................................ออกโดย....................................................  
วันออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ...............................มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแส  
ตอตานการทุจริต เพ่ือใหเทศบาลตําบลนาจะหลวย พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกไข
ปญหาในเรื่อง  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

  ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคําขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตามขอความขางตนเปนจริงทุก
ประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/แจงเบาะแส (ถามี) ไดแก  

๑)......................................................................................................จํานวน............................ชุด
๒)......................................................................................................จํานวน............................ชุด
๓)......................................................................................................จํานวน............................ชุด  

 
          
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดาเนินการตอไป  
   
                ขอแสดงความนับถือ  
 
 

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

 


