
 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องการทุจริต 

เทศบาลต าบลบัวสว่าง 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

เทศบาลต าบลบัวสว่าง  อ าเภอพรรณานิคม 

จังหวัดสกลนคร 



 

ค าน า 

  

 ตามท่ีเทศบาลต าบลบัวสว่างได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่ีปี พ.ศ.  ๒๕๖๒-
๒๕๖๕  เพื่อก าหนดแนวทางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันละปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง
การทุจริตในองค์กร  
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นในเทศบาล
ต าบลบัวสว่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและ
ประชาชน  จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยได้  รวบรวมแนวทางการ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ท้ังนี้เพื่อให้การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตาม
แผนป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบัวสว่างต่อไป 

 

  

  

         เทศบาลต าบลบัวสว่าง 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



สารบัญ 
 

เรื่อง          หน้า 
 
หลักการและเหตุผล          ๑ 

สถานท่ีต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต        ๒ 

ช่องทางการร้องเรียน          ๓ 

แผนผังกระบวนการจัดการ         ๔ 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน         ๕ 

การรายงาน/แจ้งผลการด าเนินการ         ๖ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 ๑ 



คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ของเทศบาลต าบลบัวสว่าง 

  

. ๑.  หลักการและเหตุผล 

  คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลต าบลบัวสว่าง จัดท าขึ้นเพื่อเป็นกรอบ
หรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลบัว
สว่างในเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ตอบสนองนโยบายของรัฐตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
โดยยึดประชาชน เป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ี
ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอน
ปฏิบติังานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ ท้ังนี้การจัดการข้อร้องเรียน
จนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ จ าเป็นต้องมีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

๒. วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ 

   ๑. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลบัวสว่าง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มีมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒. เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลต าบลบัวสว่าง ทราบ
ช่องทางและขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียนร้องทุกข์ 

๓. เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมั่นต่อเทศบาลในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายก าหนด  

  ๕. เพื่อป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี 

 

 
 

 

 

 

 

 



๒ 
 

๓. สถานที่ต้ังศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์   

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลต าบลบัวสว่าง ต้ังอยู่ท่ี  ส านักงานเทศบาลต าบลบัว
สว่าง  ส านักปลัดเทศบาล  งานนิติการ 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ด าเนินการ รายงานผลการด าเนินงาน 

๕.  ค าจ ากัดความ 

  “ผู้รับบริการ”  หมายความว่า  ประชาชนผู้ท่ีมาติดต่อหรือได้รับบริการจากเทศบาลต าบลบัว
สว่างและประชาชนท่ัวไป 
  “ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า ผู้ท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางตรงหรือทางอ้อม  จากการ
ด าเนินการของเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
  “การจัดการข้อร้องเรียน” หมายถึง การด าเนินการใดๆเพื่อให้ข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้ยุติลง
และให้หมายความถึงการส่งต่อข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานอื่นท่ีมีอ านาจหน้าท่ีด้วย 
  “ผู้ร้องเรียน”  หมายความว่า  ประชาชนท่ัวไปหรือผู้มีส่วนได้เสียท่ีมาติดต่อราชการผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ   
  “ค าร้องเรียนการทุจริต”  หมายความว่า  ค าร้องท่ีผู้ร้องได้ยื่นหรือส่งต่อเทศบาลต าบลบัวสว่าง
ให้ด าเนินการสืบสวนสอบสวนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเทศบาลเช่น 
การจัดซื้อจัดจ้าง  การส่ังการอนุมัติหรือด าเนินการใดๆ โดยไม่ชอบ  และหมายความรวมถึงหนังสือจากหน่วยงาน
ราชการท่ีแจ้งให้เทศบาลได้รับทราบเรื่องร้องเรียนนั้นด้วย 
  “พนักงานเทศบาล” หมายความว่า  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  สังกัดเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
  “ช่องทางการรับข้อร้องเรียนการทุจริต”  หมายถึง  ช่องทางต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

๖.  ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 

  ๖.๑  เว็บไซต์เทศบาลต าบลบัวสว่าง www.buasawang.go.th  หัวข้อ  การร้องเรียนการทุจริต  
  ๖.๒  จดหมายหรือบัตรสนเท่ห์  ส่งทางไปรษณีย์หรือจัดส่งด้วยตนเอง ถึง ส านักงานเทศบาล
ต าบลบัวสว่าง  ต าบลสว่าง  อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
  ๖.๓  โทรศัพท์หมายเลข  ๐๔๒-๙๗๓-๐๑๖ 

๖.๔  ร้องเรียนทาง Facebook LINE  เทศบาลต าบลบัวสว่าง 
 

๗.  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

  ๗.๑  กรณีร้องเรียนทางจดหมายหรือบัตรสนเท่ห์ด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ เปิดให้บริการ
ต้ังแต่วันจันทร์  ถึง วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

  ๗.๒  กรณีร้องเรียนหรือร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์หรือเฟสบุคเทศบาล สามารถร้องเรียนร้อง
ทุกข์ได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

๘.  มาตรฐานงาน 

  ๘.๑ การด าเนินการเมื่อได้รับค าร้องเรียนการทุจริตให้ถือเป็นค ากล่าวโทษพนักงานเทศบาล  ใน
เบ้ืองต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ  หากเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุพยานหลักฐาน   

  ๘.๒ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชาท าการสืบสวนว่ามีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด
ภายใน  ๑๕  วัน  ถ้าไม่มีมูลให้ยุติเรื่อง  ถ้ามีมูลให้ส่งเรื่องให้งานนิติการด าเนินการตั้งเรื่องสอบสวนทางวินัยต่อไป   

  ๘.๓ การด าเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานอื่นท่ีแจ้งให้เทศบาลด าเนินการ เช่น  
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ป.ป.ช. หรือศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ หน่วยงานราชการอื่น  ให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยโดยไม่ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีก   

  ๘.๔  หากผลการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสอบสวนทางวินัยแล้วเห็นว่าเข้าข่ายเป็นความผิดอันมี
โทษทางอาญาให้ด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนด้วย 

 

 

 

 

 

 

http://www.buasawang.go.th/


 ๔ 

 
๙. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข ์

 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผู้ร้องเรียน 
ร้องทุกข์ทราบ 

ด าเนินการตามระเบียบกฎหมาย 
แจ้งผู้ร้องเรียน/หน่วยงานราชการ 

 

ส้ินสุดการด าเนินการ 
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเองหรือบัตรสนเท่ห์ 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
เทศบาลต าบลบัวสว่าง 

www.buasawang.go.th 
 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
๐-๔๒๙๗-๓๐๑๖ 

๔. ร้องเรียนทาง Facebook LINE 
เทศบาลต าบลบัวสว่าง 

มีมูล 
แต่งต้ังคณะกรรมการ

สอบวนทางวินัย 

ไมมีมูล 

ยุติเรื่อง 

รับเรื่องกล่าวโทษจากหน่วยงานราชการ 

http://buasawang.go.th/
http://buasawang.go.th/
http://buasawang.go.th/
http://buasawang.go.th/


๕ 

๑๐.  การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 

  ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ  โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ี
ก าหนด  ดังนี้ 

ช่องทาง ความถ่ีในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องเรียน 

 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง หรือ
ท าเป็นหนังสือร้องเรียน    

 

ทุกครั้งท่ีมีการร้องเรียน ภายใน  ๑  วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
เทศบาลต าบลบัวสว่าง 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ 
นับจากวันตรวจสอบ 

 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
๐-๔๒๙๗-๓๐๑๖ 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

ร้องเรียนทาง Face Book 

LINE 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ 

นับจากวันตรวจสอบ 

 

 
๑๑.  การบันทึกข้อร้องเรียน 

 ๑๑.๑  กรณีการร้องเรียนด้วยตนเองให้เจ้าหน้าท่ีมอบแบบค าร้อง เรียนเพื่อให้ผู้ร้องกรอกแบบฟอร์ม
บันทึกข้อร้องเรียนโดยมีรายละเอียด  ช่ือ-สกุล  ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนและให้เจ้าหน้าท่ีลงรับเอกสารในสมุดทะเบียนลับ 

๑๑.๒  กรณีการร้องเรียนทางโทรศัพท์หรือทางเว็บไซต์หรือ Face BooK  LINE หน่วยงาน  ให้เจ้าหน้าท่ี
บันทึกข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกและลงในระบบรับเรื่องร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

 ๑๑.๓  กรณีการส่งหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบว่ามีรายละเอียดผู้ร้อง รายละเอียดพฤติการณ์ท่ี
ร้องเรียนหรือไม่  หากหนังสือร้องเรียนหรือบัตรสนเท่ห์ไม่มีรายละเอียดผู้ร้องให้ยุติเรื่อง เว้นแต่กรณีเป็นข้อ
ร้องเรียนท่ีเป็นประโยชน์ต่อราชการให้ส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบในการด าเนินงานในเรื่องท่ี
ร้องเรียนนั้นต่อไป 
 ๑๑.๔  กรณีได้รับหนังสือจากหน่วยงานราชการกล่าวโทษเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ส่งเรื่องให้งาน
นิติการด าเนินการตั้งเรื่องสอบสวนทางวินัยโดยไม่ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

๑๒.  การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ/ผู้บริหารทราบ 

  ๑๒.๑  เมื่อได้รับค าร้องเรียนให้เทศบาลด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  
วัน  และแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องทราบ   
  ๑๒.๒  ให้งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล  รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ให้ผู้บริหารทราบทุกหกเดือน          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 



แบบค าร้องเรียน (ด้วยตนเอง) 

 

                          ท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
         ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม 
        จังหวัดสกลนคร 

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

 

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

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง 

 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี
................ ต าบล..................................อ าเภอ.............................................จังหวัด.............................. 

โทรศัพท์................................................. 

 มีความประสงค์ร้องเรียนเพื่อให้เทศบาลต าบลบัวสว่างด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าท่ีต่อไปในเรื่องดังต่อไปนี ้

 รายละเอียดข้อเท็จจริง 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 

 



 โดยมีหลักฐานแนบมาพร้อมค าร้องดังนี้ 

 ๑...................................................................................................................................................... 

 ๒...................................................................................................................................................... 

 ๓...................................................................................................................................................... 

 

    ลงช่ือ   ................................................. ผู้ยื่นค าร้อง 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบบันทึกค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

(ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์เทศบาล Face Book LINE) 

 

                          ท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลบัวสว่าง 
        ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม 
        จังหวัดสกลนคร 

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

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

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง 

 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................................ต าแหน่ง ........................................ 

ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลต าบลบัวสว่างได้รับเรื่องร้องเรียนจากนาย/
นาง/นางสาว...............................................................................................................................อยูบ่้านเลขท่ี
.........................หมู่ท่ี................ ต าบล...............................อ าเภอ.............................................จังหวัด
..............................................โทรศัพท์............................................................................................... 

  รายละเอียดข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.......... 



 

 ความเห็นเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

      

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

           เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

 

 ความเห็น/ข้อส่ังการปลัดเทศบาล
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

 

     (นางเหมะรัตน์ เหมะธุลิน) 
     ปลัดเทศบาลต าบลบัวสว่าง 

 

ความเห็น/ข้อส่ังการนายกเทศมนตรี 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

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

           นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง 

 

 


