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 (ก) 

คํานํา 

 

ตามท่ีเทศบาลต าบลจอมทอง ไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือด าเนินการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลจอมทองใหเปนระบบราชการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได ติดตาม
ลงโทษผูทุจริตไดอยางเด็ดขาด และเพ่ืออ านวยความสะดวกในการรับรองเรียนการทุจริตใหกับประชาชนใหมี
ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น และท าให้เทศบาลต าบลจอมทอง มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
ด าเนินงานไดรวดเร็วขึ้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น มีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และสนองตอนโยบายของ
รัฐบาล  

ดังนั้น เทศบาลต าบลจอมทอง จึงไดจัดท าคูมือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น เพ่ือใชในการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
ของศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตเทศบาลต าบลจอมทอง ทั้งนี้ เพ่ือคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลจอมทอง เพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานจัดการเรื่องรองเรียนการ
ทุจริตผานศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตของเทศบาลต าบลจอมทอง ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต และสนองตอนโยบายของรัฐบาล และเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวา 
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งไดก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงให
เกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนให
เกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพ และเกิดความ 
คุมคาในการใหบริการ ไมมีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ
ประชาชนไดรับการอ านวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการและมีการประเมินผลการให
บริการสม่ าเสมอ  

คูมือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบนี้ จะเปนประโยชนส าหรับ
หนวยงานและบุคลากรผูปฏิบัติงานที่จะน าไปเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบอยางมีคุณภาพ 

 
 

       คณะกรรมการจัดท าคูมือการปฏิบัติงาน 
การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เทศบาลต าบลจอมทอง 

 

 



 

  (ข) 
 
สารบัญ 
 

เรื่อง                     วนา 
 
ค าน า            (ก) 
สารบัญ            (ข) 
 
บทที ่๑  บทน า            
  หลักการและเหตุผล         1 
  วัตถุประสงคการจัดท าคูมือ        ๒ 

ขอบเขตการด าเนินงาน         2 
 

บทที ่๒ ประเด็นที่เกี่ยวของกับการรองเรียน         
  ค าจ ากัดความ          3 
  มาตรการคุมครองผูรองเรียนและพยาน       ๔ 
  ชองทางการรองเรียน         5 

การกรอกขอมูลรองเรียนการทุจริตผานทางชองทางตาง ๆ     ๕ 
 

บทที ่๓ แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข      7 
 
บทที ่๔ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน          
  การแตงตั้งผูรับผิดชอบ         8 

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ      8 
การติดตามและประเมินผล        9 

 
ภาคผนวก            

- แบบค ารองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ        
- แบบแจงผลการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
- ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
 

 



 

 บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑. วลักการและเวตุผล  

ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตเทศบาลต าบลจอมทอง จัดตั้งขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลในการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือด าเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลต าบลจอมทอง ใหเปนระบบราชการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได ติดตามลงโทษผูทุจริตไดอยาง
เด็ดขาด และเพ่ืออ านวยความสะดวกในการรับรองเรียนการทุจริตใหกับประชาชนใหมีประสิทธิภาพในการ 
ท างานมากขึ้น และยังมีบทบาทหนาที่หลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการสงเสริมและคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใชเปนเครื่องมือส าคัญในการสรางการมีสวน 
รวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครอง
จริยธรรมแกบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลจอมทองทุกระดับ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
มุงเนนการปองกันการทุจริตโดยรวมก าหนดเปาหมายการพัฒนากลยุทธการปองกัน การสงเสริมและคุมครอง
จริยธรรมไปสู การปฏิบัติ ตามแผนงานโครงการที่วางไว ไปสู เปาหมายเดียวกันคือ ความส าเร็จอย างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนไดรับบริการที่ดีมีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาตอการบริหาร 
ราชการของเทศบาลต าบลจอมทอง  

นอกจากนี้ ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตเทศบาลต าบลจอมทอง ยังมีหนาที่ส าคัญในการรับ 
แจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน ประสาน ติดตาม หนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการรับเรื่องรองเรียนชองทางตาง ๆ ในสวนของกระบวนการปฏิบัติงาน
นั้น ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตเทศบาลต าบลจอมทอง ไดด าเนินการตามคูมือการปฏิบัติงานการจัดการ 
เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ ที่ก าหนดวา เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถาม
เปนหนังสือจากประชาชน หรือจากสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูในอ านาจหนาที่ของสวนราชการนั้น 
ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้น ที่จะตองตอบค าถาม หรือแจงการด าเนินการใหทราบภายในสิบหาวันหรือ
ภายในก าหนดเวลาที่ก าหนดไว ตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๗ ในกรณีที่สวนราชการไดรับค ารองเรียน 
เสนอแนะ หรือความคิดเห็น เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยากหรือปญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด 
โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นจะตองพิจารณาดาเนินการใหลุลวงไป 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ และค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แหงชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ซึ่งอ านาจหนาที่ด าเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติ 
หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ในสวนราชการ จึงเปนเรื่องที่ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตของเทศบาลต าบล
จอมทอง จ าเปนตองด าเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน สามารถแกไขปญหาของประชาชน 
สรางภาพลักษณและความเชื่อมั่น ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองทุกขคือ การปองกัน สงเสริม 
รักษา และการฟนฟูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืน 
ตอไป  

 



 

-๒-  

 

๒. ััตถุประสงคการจัดทําคูมือ  
 

๑) เพ่ือใหบุคลากรผู เกี่ยวของหรือเจาหนาที่ผู รับผิดชอบสามารถน าไปเปนกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนดานการทุจริต และประพฤติมิชอบใชเปนแนว 
ทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่สอดคลองกับขอก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
รับเรื่องราวรองทุกขอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ  

3) เพ่ือเปนหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงาน
ใหม พัฒนาใหการท างานเปนมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผู ใชบริการให 
สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน  

4) เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแสตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  

๓. ขอบเขตการดําเนินงาน  
 

ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานด าเนินงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ส าหรับเจาหนาที่ของเทศบาลต าบลจอมทอง ผูรับผิดชอบกระบวนการจัดการเรื่อง รองเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าศูนยรบัเรื่องรองเรียนการทุจริตเทศบาลต าบลจอมทอง ตั้งแตขั้นตอนการ
แจงเรื่องรองเรียนไปจนถึงกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนดังกลาวจนเสร็จสิ้นกระบวนการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ ๒ 
ประเด็นที่เกี่ยัของกับการรองเรียน 

 

๑. คําจํากัดคัาม  
 

การรองเรียน หมายถึง การใหขอมูลซึ่งสามารถน าไปเปนพยานหลักฐานในการด าเนินคดี ในกรณีที่มี
การกระท าไมชอบดวยกฎหมาย กฎระเบียบ การทุจริต การใชเงินที่ไมถูกตอง การใชอ านาจโดยมิชอบ หรือ
การกระท าใด ๆ ซึ่งเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ  

 

เรื่องรองเรียน หมายถึง ค ารองเรียนที่ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถรองเรียนเมื่อพบการกระท าผิดตาง ๆ 
ดังนี้  

๑. การไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
๒. การปฏิบัติไมถูกตองตามมาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณ  
๓. การละเวนการปฏิบัติหนาที ่ 
๔. การทุจริตตอหนาที่  
๕. การใชอ านาจในทางมิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตนและผูอ่ืน  
๖. การใชทรัพยสิน หรือสิ่งอ านวยความสะดวกใด ๆ ของหนวยงาน โดยมิไดรับอนุญาต  
๗. การไมรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนเมื่อเกิดเหตุแหงการขัดแยง  
๘. การเปดเผยขอมูลเทศบาลต าบลจอมทอง โดยมิไดรับอนุญาต  
๙. การเรียกรับผลประโยชนใด ๆ จากประชาชนผูมาขอรับบริการ  
 

ผูรองเรียน หมายถึง ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมที่แจงเบาะแส รองเรียน หรือใหขอมูลเกี่ยวกับการ
กระท าท่ีผิดกฎหมาย การใชอ านาจที่ไมชอบดวยกฎหมาย การทุจริต การใชเงินอยางไมถูกตอง การคอรรัปชัน 
ตอศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตเทศบาลต าบลจอมทอง เพ่ือใหมีการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริงหรือ
น ามาใชเปนหลักฐานในการด าเนินคดีกับผูเกี่ยวของ   

พยาน หมายถึง บุคคลซึ่งจะมาใหหรือไดใหขอเท็จจริงตอพนักงานผูมีอ านาจสืบสวน พนักงานผู มี 
อ านาจสอบสวน พนักงานผูมีอ านาจฟองคดีหรือศาล  

ผูถูกกลาัวา หมายถึง ผูซึ่งถูกกลาวหาหรือมีพฤติการณปรากฏวา ไดกระท าการอันเปนมูลที่จะน าไป
สูการถอดถอนจากต าแหนง การด าเนินคดีหรือการด าเนินการทางวินัยตามที่ไดบัญญัติไวและใหหมายความ 
รวมถึงตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนในการกระท าดังกลาวดวย  

การทุจริต หมายถึง การที่พนักงานหรือผูบริหารมีเจตนากระท าโดยการฉอฉลหลอกลวง ปกปดข้อมูล
หรือใชอ านาจหนาที่โดยมิชอบ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองและพวกพอง กอใหเกิดความเสียหายทั้ง
ทางตรงและทางออม  
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ทุจริตตอวนาที่ หมายถึง การกระท าอยางใดอยางหนึ่งดังนี้  
๑. การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในต าแหนงหรือหนาที่ เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิ

ควรไดโดยชอบส าหรับตนเองหรือผูอ่ืน  
๒. การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติอยางใด ในพฤติการณที่อาจท าใหผูอ่ืนเชื่อวามีต าแหนงหรือ 

หนาที่ท้ังที่ตนมิไดมีต าแหนงหรือหนาที่นั้น เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบส าหรับตนเองหรือผูอ่ืน  
๓. การใชอ านาจในต าแหนงหรือหนาที่ เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบส าหรับ

ตนเองหรือผูอ่ืน  
๔. การกระท าอันเปนความผิดตอต าแหนงหนาที่ราชการ หรือการกระท าความผิดตอต าแหนง 

หนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน  
 

ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใชอ านาจในต าแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ 
ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุงหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของแผนดิน   

ประเภทของการทุจริตตามหลักสากล แบงออกเปน ๗ ประเภท คือ  
(๑) การยักยอกทรัพย Asset Misappropriation)  
(๒) การติดสินบนและการคอรรัปชัน (Bribery and Corruption) 
(๓) การตกแตงรายงานทางงบการเงิน (Accounting Fraud) 
(๔) การท าสัญญาและการจัดซื้อจัดจาง (Procurement Fraud)  
(๕) อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร Cybercrime)  
(๖) การฟอกเงิน (Money Laundering) (๗) ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Fraud)  

 

๒. มาตรการคุมครองผรูองเรียนและพยาน  

มาตรการคุมครองผูรองเรียนและพยาน  
๑. ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตเทศบาลต าบลจอมทองจะถือวาขอมูลของผูรองเรียน และพยาน

ทั้งหมดเปนความลับสูงสุด และจะเปดเผยเทาที่จ าเปนเพ่ือประโยชนในการจัดการเรื่องรองเรียนเทานั้น โดย
ค านึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน พยาน และผูที่เก่ียวของ  

๒. การจัดการเรื่องรองเรียนของศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตเทศบาลต าบลจอมทอง และหนวย
งานที่เก่ียวของ เปนไปดวยความระมัดระวัง โดยเมื่อไดรบัเรื่องรองเรียน ขอมูลของผูรองเรียนและพยาน 
ทั้งหมดโดยเฉพาะ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน และชองทางการติดตอทุกชองทาง เชน ที่อยู เบอร 
โทรศัพทอีเมล หรือขอมูลอื่นใดที่จะบงชี้ไปถึงตัวบุคคลได จะถูกบันทึกและปกปดเปนความลับสูงสุดดวยระบบ
รับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลจอมทอง  

๓. พนักงานเทศบาลต าบลจอมทองที่แจงเรื่องรองเรียนหรือใหถอยค าในฐานะผูรองเรียนหรือพยาน 
จะไดรับความคมุครองพยาน  

 

 



 

     -5- 

๔. เทศบาลต าบลจอมทองจะใหความคุมครองผูแจงเบาะแส โดยจะไมลดต าแหนง ลงโทษ หรือให
ผลกระทบทางลบตอพนักงานเทศบาลต าบลจอมทองที่ปฏิเสธการทุจริตคอรรัปชัน แมวาการกระท านั้นอาจจะ
ขัดตอการปฏิบัติตามการบังคับบัญชาหรือท าใหหนวยงานราชการเสียหาย  

 

๓. ชองทางการรองเรียน  
- ผรูองเรียน สามารถรองเรียนเรื่องการทุจริตเขามายังศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตเทศบาลต าบล

จอมทอง ตามชองทางตาง ๆ ดังนี้  
๑) Banner รับเรื่องรองเรียนการทุจริตหนาเว็บไซดเทศบาลต าบลจอมทอง 

(www.chomthong.go.th)  
๒) รองเรียนผานตูแดงประจ าหมูบาน/กลองรับความความคิดเห็น(จดหมาย/บัตรสนเทห หนังสือ)  
๓) ผานทางจดหมาย/ไปรษณีย จาหนาถึง นายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง ส านักงานเทศบาลต าบล

จอมทอง 299 หมูที่ 4 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่50160 (จดหมาย/บัตรสนเทห
หนังสือ)  

๔) ยื่นดวยตนเองโดยตรงตอเจาหนาที่ ณ ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตเทศบาลต าบลจอมทอง ชั้น 
2 ส านักงานเทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (แบบค ารองที่ จัดให บัตรสนเทห
หนังสือ)  

๕) เบอร์โทรสายดวนเทศบาลต าบลจอมทอง ๐๕๓-341890 ตอ 17 
๖) สายตรงนายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง โทรศัพท  ๐๕๓-341890 ตอ 15 
๗) Line official account เทศบาลต าบลจอมทอง 
๘) รองเรียนผานทาง Face book ของเทศบาลต าบลจอมทอง ชื่อ เทศบาลต าบลจอมทอง  
 

๔. การกรอกขอมูลรองเรียนการทุจริตผานทางชองทางตาง ๆ  
๔.๑ ขั้นตอนการกรอกขอมูลรองเรียนทางเว็บไซด  

๑. เขาเว็บไซตhttp:// www.chomthong.go.th   
๒. เลือกเมนูหลัก/การใหบริการ  
๓. เมนูมุมขวามือ เลือกเมนูชองทางรองเรียนเรื่องการทุจริต  
๔. พิมพรายละเอียด ขอความที่ประสงคจะรองเรียน แนบเอกสาร รูปภาพ  
๕. กรอกชองชื่อ-นามสกุล : ใหกรอกชื่อผูรองเรียน  
๖. กรอกชองที่อยู  
๗. กรอกชองโทรศัพท  
๘. กรอกอีเมลกดปุมสง  

๔.๒ วธิีการรองเรียน/แจงเบาะแส/ใหขอมูลดวยตนเองเปนลายลักษณอักษร  
๑. แจง ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน เบอรโทรศัพทและอีเมล ของผูรองเรียนอยาง 

ชัดเจน  
๒. แจง ชื่อ นามสกุล หนวยงานตนสังกัด (ถาทราบ) และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของผูถูกกลาวหาอยาง 

เพียงพอ  
 
 

http://www.pasanglocal.go.th/coruption.php
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๓. ระบุเหตุแหงการกระทาผิดที่เปนขอมูลจริง มีหลักฐาน พยาน (ถามี) อยางครบถวน 
 

๔.๓ การบันทึกขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๑. กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผูรองเรียน ที่อยู

หมายเลข โทรศัพทติดตอกลับ เรื่องรองเรียน และสถานที่เกิดเหตุ  
๒. ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ ตองบันทึกขอรองเรียนลงบนสมุดบันทึก 

ขอรองเรียน / ทะเบียนรับเรื่องรองเรียนการทุจริต  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         บทที่ ๓ 
แผนผังขั้นตอน กระบันการ ระยะเัลาการจัดการเกี่ยักับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การปฏิบัติวรือละเันการปฏิบัติวนาที่โดยมิชอบของเจาวนาที่ของรัฐ 
 

                     รับเรื่องร้องเรียนทุจริต เรื่องการปฏิบัติ                  1.ร้องเรียนด้วยตนเอง/จดหมาย/ 

                     หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ/           หนังสือ/ตู้แดงและตุ้รับฟังควาคิดเห็น 

ลงทะเบียนรับ/เสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ    2.ผ่านเว็บไซต์เทศบาลต าบลจอมทอง 

     

เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับหมอบหมาย                              3.ร้องเรียนทางโทรศัพท์ เช่นสายด่วน 

ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง                           /สายตรง  

                                                                 4.ร้องเรียนผ่านทาง Faecbook 

แจ้ง/รายงานผลตรวจสบข้อเท็จจริง                               E-mail และ line เทศบาลต าบลจอมทอง 

เบื้องต้นให้ผู้บริหารทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการ             

 

 กรณีไม่มีข้อมูล กรณีมีมูลหรอเข้าข่ายทุจริต การปฏิบัติ 

      หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  

 

ยุติและรายงานผลให้ เสนผู้บริหารทราบ/พิจรณา            คณะกรรมการรายงานผล 

   ผู้บริหารทราบ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน        การสอบสวน/เสนอ ผู้ 

 ทางวินัยและความรับผิดชอบ          บริหารและด าเนินการ 

                                               ละเมิด                       ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ      แจ้งผลการตรวจสอบหรือความคืบหน้า 

  (ภายใน 15 วัน) ของการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบ แจ้งผลการ การ 

นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง                (ภายใน 15 วัน) ด าเนินการให้ผู้ 

       ร้องเรียน                นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทราบอีกครั้ง 
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        บทที่ 4 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
๑. การแตงตั้งผรูับผิดชอบจัดการขอรองเรียนเรื่องการทุจริตของวนัยงาน  

1) จัดตั้งศูนย จุดรับขอรองเรียนเรื่องการทุจริตของหนวยงาน  
2) จัดท าค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการด าเนินการและเจาหนาที่รับผิดชอบประจ าศูนย  
๓) แจงผูรับผิดชอบตามค าสั่งเทศบาลาต าบลจอมทองรับทราบ  
 

๒. การรับและตรัจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ  
ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เขามายังศูนย

รับเรื่องรองเรียนการทุจริตเทศบาลต าบลจอมทองจากชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่ก าหนด 
ดังนี้ 
 

                    

                    ช่องทาง 

 

 
คัามถี่ในการ
ตรัจสอบช่องทาง 

 
ระยะเัลาการดําเนินการ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตเทศบาลต าบลจอมทอง 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 1 -2 วันท าการ 

ร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์เทศบาลต าบลจอมทอง ทุกวัน ภายใน 1 -2 วันท าการ 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐๕๓-341890 ตอ 
17 

ทุกวัน ภายใน 1 -2 วันท าการ 

ร้องเรียนทางตูแดงประจ าหมูบาน/กลองรับ
ความความคิดเห็น 

ทุกวัน ภายใน 1 -2 วันท าการ 

ผ านทางจดหมาย/ไปรษณีย จ าหน าถึง 
นายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง 

ทุกวัน ภายใน 1 -2 วันท าการ 

Line official account  

เทศบาลต าบลจอมทอง 

ทุกวัน ภายใน 1 -2 วันท าการ 

รองเรียนผานทาง Face book ของเทศบาล
ต าบลจอมทอง 

ทุกวัน ภายใน 1 -2 วันท าการ 
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3. การติดตามและประเมินผล  
3.๑ รอยละของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริต ที่ไดรับการด าเนินการภายใน ๑๕ วัน

ท าการ  
3.๒ ระดับความส าเร็จของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริต ไดรับการติดตามผลการ 

ด าเนินงานในการแกไขปญหา  
3.๓ ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน/จัดการเรื่องรองเรียน

การทุจริต ภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
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อาคผนัก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    -11- 

แบบคํารองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต เทศบาลตําบลจอมทอง 
 

วันที่......... เดือน.......................... พ.ศ. ........ ......  
 
เรื่อง ...................................................................................................................... .........................  
 
เรียน นายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง  
 

ขาพเจา ..................................................... อายุ.........ป อยูบานเลขท่ี ............... หมูที…่…......
ต าบลอ าเภอ………….................... จังหวัด............................ โทรศัพท  
อาชีพ.................................. ถือบัตร....................................เลขที่.......................................................... 
ออกโดย...................................วนัออกบัตร...............................บตัรหมดอาย.ุ...................................... 
มีความประสงครองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติชอบ กรณ.ี.............................................  
................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ เพื่อใหเทศบาลต าบลจอมทองพิจารณาด าเนินการ ดังนี้………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข ถามี) ไดแก  
๑) .................................................................................................................จ านวน............ชุด  
๒) ................................................................... ..............................................จ านวน............ชุด  
๓) .................................................................... .............................................จ านวน............ชุด  
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการตอไป  

 
ขอแสดงความนับถือ  

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

  (...................................................)  
ผูรองทุกข รองเรียน  
 
 

(ลงชื่อ) ............................................................ ผู้รับค าร้อง 
 (......................................................)  

ต าแหนง........................................ ................. 
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แบบแจงผลการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(ตอบขอรองเรียนเบื้องตน)  
 

ที…่……………… (เรื่องรองเรียน) /.......................     เทศบาลต าบลจอมทอง 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

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

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

เรียน ………………………………………………………………..  
 

อางถึง หนังสือรองเรียน เรื่อง ..............................ลงวันที่..... ............................  
 

ตามที่ทานไดขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผานศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต
เทศบาลต าบลจอมทอง โดยทาง ( ) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย ดวยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท  อ่ืนๆ........
ลงวันที่............เดือน.... ......................พ.ศ………… เกี่ยวกับเรื่อง..............................................................  
……………………………………………………………………………………………นั้น 

เทศบาลต าบลจอมทองไดลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนของทานไวแลว ตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับที่
................................ลงวันท่ี......................................................ซ่ึงเทศบาลต าบลจอมทอง ได พิจารณาและ
ตรวจสอบเรื่องของทานแลวเห็นวา ………………………………………. โดยเทศบาลต าบลจอมทอง ไดด าเนินการ
ตามอ านาจหนาที่ ดังนี้.........................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................. 

  
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 

ขอแสดงความนับถือ  
 
 

(                    )  
    นายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง  

 
 
 

ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต เทศบาลต าบลจอมทอง 
โทร.  
 
 



       
 

 

 

 

 

คําสั่งเทศบาลตําบลจอมทอง 
                                                          ที่                  / 2564 
           เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
        ************* 

 

  เพ่ือให้การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลจอมทอง เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 
 

  1. ปลัดเทศบาลต าบลจอมทอง   ประธานกรรมการ 
  2. รองปลัดเทศบาลต าบลจอมทอง   กรรมการ 
  3. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   กรรมการ 
  4. ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
  5. ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
  6. ผู้อ านวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
  7. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
  8. หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน  กรรมการ 
  9. นิติกร     กรรมการและเลขานุการ 
 

  ให้คณะกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล และจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
เทศบาลต าบลจอมทอง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ วันที่        เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
         (นางสาวจันทิมาพร ทองนาค) 
           ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                        นายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   ประกาศเทศบาลตําบลจอมทอง 
เรื่อง  ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
*************** 

 
ตามที่เทศบาลต าบลจอมทอง ไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตขององคกรปกครองส

วนทองถิ่นขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก ไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือ
ด าเนินการปองกันปราบปรามการทุจริตของเทศบาลต าบลจอมทองใหเปนระบบราชการที่โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได ติดตามลงโทษผูทุจริตไดอยางเด็ดขาด และเพ่ืออ านวยความสะดวกในการรับรองเรียนการทุจริต
ใหกับประชาชนใหมีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น และท าให้เทศบาลต าบลจอมทอง มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ด าเนินงานไดรวดเร็วขึ้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส 
ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และ
สนองตอนโยบายของรัฐบาล นั้น 
 

เทศบาลต าบลจอมทอง จึงไดจัดท าคูมือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฎิบัติงานการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่         เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 

              (นางสาวจันทิมาพร ทองนาค) 
           ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                        นายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งเทศบาลตําบลจอมทอง 
                                                          ที่                  / 2564 
           เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
        ************* 

 

  ตามที่เทศบาลต าบลจอมทองได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลจอมทอง แล้วนั้น  

ดังนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงแต่งตั้ง ให้ นายอนันต์ โพธิค า ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ เป็น เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี
อ านาจหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลจอมทอง ต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่          เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
         (นางสาวจันทิมาพร ทองนาค) 
           ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                        นายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง 
 

 


