
 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

คู่มือปฏิบติังานเรื่องร้องการทุจริต 

เทศบาลต าบลบวัสวา่ง 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

เทศบาลต าบลบวัสว่าง  อ าเภอพรรณานิคม 



จงัหวดัสกลนคร 

 

ค าน า 

  ตามที่เทศบาลต าบลบัวสว่างได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี พ.ศ.  
๒๕๖๒-๒๕๖๕  เพือ่ก าหนดแนวทางกรอบการด าเนินงานการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤติ
มชิอบ ใหส้อดคลอ้ง กบัยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัละปราบปรามการทุจรติ ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) เพื่อใชเ้ป็น เครื่องมอืในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติคอรปัชัน่ โดยมุ่งเน้นการสรา้งธรรมาภิ
บาลในการบรหิารงานและ ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวงัการทุจรติใน
องคก์ร  

 ดงันัน้ เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจดัการเรื่องร้องเรยีนการทุจรติที่อาจเกิดขึ้นใน
เทศบาล 

ต าบลบวัสว่างเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและมีแนวทางเดียวกนั เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบตัริาชการและ
ประชาชน  จงึได้จดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานเรื่องรอ้งเรยีนการทุจริต โดยได้ รวบรวมแนวทางการด าเนินการ
เรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ ทัง้นี้เพื่อใหก้ารจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติบรรลุ ผลสมัฤทธิต์ามแผนป้องกนัการ
ทุจรติของเทศบาลต าบลบวัสว่างต่อไป 
 

  

  

          

 

 

 

 

  

  

  



  

  

  

  

 

 

สารบัญ 
 

เร่ือง          หน้า 
 
หลักการและเหตุผล          ๑ 

สถานทีต่ั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต        1 - ๒ 

ช่องทางการรอ้งเรยีน          2 - ๓ 

แผนผงักระบวนการจดัการ         ๔ 

การรบัและตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีน         ๕ 

การรายงาน/แจง้ผลการด าเนินการ         5 
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คู่มอืการปฏบิตังิานเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ  ของเทศบาลต าบลบวัสว่าง  

. ๑.  หลกัการและเหตุผล 

  คู่มอืปฏิบตัิงานด้านการร้องเรยีนการทุจรติของเทศบาลต าบลบวัสว่าง จดัท าขึ้นเพื่อเป็น
กรอบหรอืแนวทางในการปฏิบตังิานด้านรบัเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติผ่านศูนย์รบัเรื่องร้องเรยีนของเทศบาล
ต าบลบวัสว่างในเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ  ตอบสนองนโยบายของรฐัตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
และวธิกีารบรหิารกจิการ บา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๔๖ ไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัริาชการ  มุ่งใหเ้กดิประโยชน์
สุขแก่ประชาชนโดยยดึประชาชน เป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความ
ผาสุกและความเป็นอยู่ทีด่ขีองประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต์่องานบรกิาร มปีระสทิธภิาพ และเกดิความคุม้ค่า
ในการให้บริการ ไม่มีขัน้ตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรบัปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ 
ประชาชนได้รบัการอ านวยความสะดวกและได้รบัการตอบสนองความต้องการ และมกีารประเมินผลการ
ให้บรกิารสม ่าเสมอ ทัง้นี้การจดัการข้อร้องเรยีนจนได้ข้อยุติ ให้มคีวามรวดเรว็  และมปีระสทิธิภาพ  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร จ าเป็นต้องมขีัน้ตอน/กระบวนการ และแนวทาง
ในการปฏบิตังิานทีช่ดัเจนและเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

๒. วตัถปุระสงคก์ารจดัท าคู่มือ 

   ๑. เพื่อให้เจา้หน้าทีเ่ทศบาลต าบลบวัสว่าง ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานในการรบัเรื่อง
รอ้งเรยีนการทุจรติใหม้มีาตรฐานเดยีวกนั และเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ๒. เพื่อเผยแพร่ใหก้บัผูร้บับรกิาร และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีของเทศบาลต าบลบวัสว่าง  ทราบ
ช่องทางและขัน้ตอนกระบวนการในการรอ้งเรยีนรอ้งทุกข ์

๓. เพือ่ใหเ้กดิความเชื่อมัน่ต่อเทศบาลในการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ 



๔. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจดัการเรื่องร้องเรยีนการทุจรติเป็นไปโดยถูกต้องตาม
ระเบยีบกฎหมายก าหนด  

  ๕. เพือ่ป้องกนัการทุจรติของเจา้หน้าที ่

๓. สถานท่ีตัง้ศนูยร์บัเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์  

ศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ เทศบาลต าบลบวัสว่าง ตัง้อยู่ที ่ ส านกังานเทศบาลต าบลบวั
สว่าง  ส านกัปลดัเทศบาล  งานนิตกิาร 

๔. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

  เป็นศูนยก์ลางในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ  ด าเนินการ รายงานผลการด าเนินงาน 
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๕.  ค าจ ากดัความ 

  “ผูร้บับรกิาร”  หมายความว่า  ประชาชนผูท้ีม่าตดิต่อหรอืไดร้บับรกิารจากเทศบาลต าบลบวั
สว่างและประชาชนทัว่ไป 
  “ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายความว่า ผู้ที่ได้รบัผลกระทบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม  จากการ
ด าเนินการของเทศบาลต าบลบวัสว่าง 
  “การจดัการขอ้รอ้งเรยีน” หมายถงึ การด าเนินการใดๆเพื่อใหข้อ้รอ้งเรยีนหรอืรอ้งทุกขไ์ดยุ้ติ
ลงและใหห้มายความถงึการสง่ต่อขอ้รอ้งเรยีนหรอืรอ้งทุกขไ์ปยงัหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจหน้าทีด่ว้ย 
  “ผู้ร้องเรยีน”  หมายความว่า  ประชาชนทัว่ไปหรอืผู้มสี่วนได้เสยีที่มาติดต่อราชการผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ   
  “ค ารอ้งเรยีนการทุจรติ”  หมายความว่า  ค ารอ้งทีผู่ร้อ้งไดย้ื่นหรอืสง่ต่อเทศบาลต าบลบวั
สว่างใหด้ าเนินการสบืสวนสอบสวนอนัเน่ืองมาจากการปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที่ของพนกังาน
เทศบาลเช่น การจดัซือ้จดัจา้ง  การสัง่การอนุมตัหิรอืด าเนินการใดๆ โดยไม่ชอบ  และหมายความรวมถงึ
หนงัสอืจากหน่วยงานราชการทีแ่จง้ใหเ้ทศบาลไดร้บัทราบเรื่องรอ้งเรยีนนัน้ดว้ย 
  “พนกังานเทศบาล” หมายความว่า  ขา้ราชการ  ลูกจา้ง  สงักดัเทศบาลต าบลบวัสว่าง 
  “ช่องทางการรบัข้อร้องเรียนการทุจริต”  หมายถึง  ช่องทางต่าง ๆ  ที่ใช้ในการรบัเรื่อง
รอ้งเรยีนการทุจรติ 

๖.  ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 



  ๖.๑  เวบ็ไซตเ์ทศบาลต าบลบวัสว่าง www.buasawang.go.th  หวัขอ้  การรอ้งเรยีนดา้น
การทุจรติ  
  ๖.๒  จดหมายหรอืบตัรสนเท่ห ์ สง่ทางไปรษณียห์รอืจดัสง่ดว้ยตนเอง ถงึ ส านกังาน
เทศบาลต าบลบวัสว่าง  ต าบลสว่าง  อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร 
  ๖.๓  โทรศพัทห์มายเลข  ๐๔๒-๙๗๓-๐๑๖ 

๖.๔  รอ้งเรยีนทาง Facebook LINE  เทศบาลต าบลบวัสว่าง 
 

๗.  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

  ๗.๑  กรณีรอ้งเรยีนทางจดหมายหรอืบตัรสนเท่หด์ว้ยตนเองหรอืทางโทรศพัท์ เปิด
ใหบ้รกิารตัง้แต่วนัจนัทร ์ ถงึ วนัศุกร ์เวน้วนัหยุดราชการ ตัง้แต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

  ๗.๒  กรณีรอ้งเรยีนหรอืรอ้งทุกขผ์่านทางเวบ็ไซตห์รอืเฟสบุคเทศบาล สามารถรอ้งเรยีน
รอ้งทุกขไ์ดต้ลอด ๒๔ ชัว่โมง 
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๘.  มาตรฐานงาน 

  ๘.๑ การด าเนินการเมื่อไดร้บัค ารอ้งเรยีนการทุจรติใหถ้อืเป็นค ากล่าวโทษพนกังานเทศบาล  
ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ  หากเป็นบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
พยานหลกัฐาน   

  ๘.๒ เมื่อไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนใหผู้บ้งัคบับญัชาท าการสบืสวนว่ามมีูลความจรงิหรอืไม่เพยีงใด
ภายใน  ๑๕  วนั  ถา้ไม่มมีูลใหยุ้ตเิรื่อง  ถา้มมีลูใหส้่งเรื่องใหง้านนิตกิารด าเนินการตัง้เรื่องสอบสวนทางวนิัย
ต่อไป   

  ๘.๓ การด าเนินการเมื่อได้รบัเรื่องร้องเรยีนจากหน่วยงานอื่นที่แจ้งให้เทศบาลด าเนินการ 
เช่น  ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดิน  ป.ป.ช. หรอืศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ หน่วยงานราชการอื่น  ให้แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนทางวนิยัโดยไม่ตอ้งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิอกี   

  ๘.๔  หากผลการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิหรอืสอบสวนทางวนิัยแลว้เหน็ว่าเขา้ข่ายเป็นความผดิ
อนัมโีทษทางอาญาใหด้ าเนินการแจง้ความรอ้งทุกขต์่อพนกังานสอบสวนดว้ย 

 

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

 

 

 
 
 
 
 

รบัเรื่องรอ้งเรยีน / รอ้งทุกข์ 

 
ด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

๑. รอ้งเรยีนดว้ยตนเองหรอืบตัรสนเท่ห ์

๒. รอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซต์ 
เทศบาลต าบลบวัสว่าง 

www.buasawang.go.th 
 

 www.buasawang.go.th 
 

 www.buasawang.go.th 

 
 

๓. รอ้งเรยีนทางโทรศพัท์ 
๐-๔๒๙๗-๓๐๑๖ 

รบัเรื่องกล่าวโทษจากหน่วยงาน
ราชการ 

http://buasawang.go.th/
http://buasawang.go.th/
http://buasawang.go.th/
http://buasawang.go.th/
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๑๐.  การรบัและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 
 ด าเนินการรบัและตดิตามตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนจากช่องทางต่าง ๆ  โดยมขีอ้ปฏบิตัติามทีก่ าหนด  
ดงันี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รบัข้อร้องเรียน 

 

หมายเหตุ 

แจง้ผูร้อ้งเรยีน 
รอ้งทุกขท์ราบ 

ด าเนินการตามระเบยีบกฎหมาย 
แจง้ผูร้อ้งเรยีน/หน่วยงานราชการ 

 

สิน้สุดการด าเนินการ 
รายงานผลใหผู้บ้รหิารทราบ 

๔. รอ้งเรยีนทาง Facebook LINE 
เทศบาลต าบลบวัสว่าง 

มมีลู 
แต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบวนทางวนิัย 

ไมมมีลู 

ยุตเิรื่อง 

 



รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง หรอื
ท าเป็นหนงัสอืรอ้งเรยีน    

 

ทุกครัง้ทีม่กีารรอ้งเรยีน ภายใน  ๑  วนัท าการ  

รอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซต์ 
เทศบาลต าบลบวัสว่าง 

ทุกวนั ภายใน  ๑  วนัท าการ 
นบัจากวนัตรวจสอบ 

 

รอ้งเรยีนทางโทรศพัท์ 
๐-๔๒๙๗-๓๐๑๖ 

ทุกวนั ภายใน  ๑  วนัท าการ  

รอ้งเรยีนทาง 
www.buasawang.go.th 

Face Book และ LINE  

ทุกวนั ภายใน  ๑  วนัท าการ 

นบัจากวนัตรวจสอบ 

 

 

๑๑.  การบนัทึกข้อร้องเรียน 

 ๑๑.๑  กรณีการรอ้งเรยีนดว้ยตนเองใหเ้จา้หน้าทีม่อบแบบค ารอ้งเรยีนเพื่อใหผู้ร้อ้งกรอกแบบฟอรม์
บนัทกึขอ้ร้องเรยีนโดยมรีายละเอยีด  ชื่อ-สกุล  ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ตดิต่อ  รายละเอยีดเกี่ยวกบัเรื่อง
รอ้งเรยีนและใหเ้จา้หน้าทีล่งรบัเอกสารในสมุดทะเบยีนลบั 

๑๑.๒  กรณีการรอ้งเรยีนทางโทรศพัทห์รอืทางเวบ็ไซตห์รอื Face BooK  LINE หน่วยงาน  ให้
เจา้หน้าทีบ่นัทกึขอ้รอ้งเรยีนลงในแบบฟอรม์รอ้งเรยีนรอ้งทุกและลงในระบบรบัเรื่องรอ้งเรยีน 
 ๑๑.๓  กรณีการส่งหนังสอืร้องเรยีนให้ตรวจสอบว่ามีรายละเอียดผู้ร้อง รายละเอียดพฤติการณ์ที่
รอ้งเรยีนหรอืไม่  หากหนังสอืรอ้งเรยีนหรอืบตัรสนเท่หไ์ม่มรีายละเอยีดผูร้อ้งให้ยุตเิรื่อง เวน้แต่กรณีเป็นขอ้
รอ้งเรยีนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อราชการใหส้่งใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใช้ประกอบในการด าเนินงานในเรื่องที่
รอ้งเรยีนนัน้ต่อไป 
 ๑๑.๔  กรณีไดร้บัหนงัสอืจากหน่วยงานราชการกล่าวโทษเจา้หน้าทีใ่นการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้สง่เรื่องให้
งานนิตกิารด าเนินการตัง้เรื่องสอบสวนทางวนิยัโดยไม่ตอ้งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิ 
๑๒. การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ/ผู้บริหารทราบ 
  ๑๒.๑  เมื่อไดร้บัค ารอ้งเรยีนใหเ้ทศบาลด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิให้แลว้เสรจ็ภายใน  
๑๕  วนั  และแจง้ผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิใหผู้ร้อ้งทราบ   
  ๑๒.๒  ให้งานนิติการ  ส านักปลดัเทศบาล  รายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรยีนการ
ทุจรติใหผู้บ้รหิารทราบทุกหกเดอืน          
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ภาคผนวก 
   

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

แบบค ารอ้งเรยีน (ดว้ยตนเอง) 

 

                          ที ่ส านกังานเทศบาลต าบลบวัสว่าง 
             ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม 
             จงัหวดัสกลนคร 47130 

     วนัที.่................เดอืน..............................พ.ศ........................  

 

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

เรยีน  นายกเทศมนตรตี าบลบวัสว่าง 

 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว............................................................อยู่บา้นเลขที.่..................หมู่ที่
................ ต าบล...............................อ าเภอ......................................จงัหวดั..............................โทรศพัท์
..................................... 

 มคีวามประสงคร์อ้งเรยีนเพื่อใหเ้ทศบาลต าบลบวัสว่างด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีต่่อไปในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

 รายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิ 

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

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

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

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

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

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

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

 โดยมหีลกัฐานแนบมาพรอ้มค ารอ้งดงันี้ 

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



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

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

 

    ลงชื่อ   ................................................. ผูย้ื่นค ารอ้ง 

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

แบบบนัทกึค ารอ้งเรยีน/รอ้งทุกข์ 

(ทางโทรศพัท ์เวบ็ไซตเ์ทศบาล Face Book LINE) 
 

                          ที ่ส านกังานเทศบาลต าบลบวัสว่าง 
        ต าบลสว่าง อ าเภอพรรณานิคม 
        จงัหวดัสกลนคร 

     วนัที.่................เดอืน..............................พ.ศ........................  

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

เรยีน  นายกเทศมนตรตี าบลบวัสว่าง 

  ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว.....................................................ต าแหน่ง 
........................................ 

ปฏบิตัหิน้าทีเ่จา้หน้าทีป่ระจ าศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติเทศบาลต าบลบวัสว่างไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนจาก
นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................................อยู่บา้นเลขที่
.........................หมู่ที.่............... ต าบล...............................อ าเภอ.............................................จงัหวดั
................................................โทรศพัท.์............................................................................................ 

  รายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้ 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

- ความเหน็เจา้หน้าทีป่ระจ าศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................... 

      

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

                 เจา้หน้าทีป่ระจ าศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน 

- ความเหน็/ขอ้สัง่การปลดัเทศบาล
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............ 

 

      (นางเหมะรตัน์ เหมะธุลนิ) 
      ปลดัเทศบาลต าบลบวัสว่าง 

 

- ความเหน็/ขอ้สัง่การนายกเทศมนตร ี

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

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

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

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

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



 

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

                       นายกเทศมนตรตี าบลบวัสว่าง 

 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


