
 
คู่มือการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติ 

 
 
 

 
เทศบาลต าบลนาบอน 

อ าเภอนาบอน จงัหวดันครศรธีรรมราช 
 



1. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.

2546 ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปน

ศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานบริการมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมี ขั้นตอน

ปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความ

สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการสม่ําเสมอ ทั้งนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จัดใหมีการประชุมชี้แจงการดําเนินโครงการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น Integrity and 

Transparency Assessment (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยทางสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการ

ดําเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

เทศบาลตําบลนาบอนจึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการรองเรียนการทุจริต 

การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่สังกัดเทศบาลตําบลนาบอนเพื่อเปน 
กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน  

2. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ

1. เพื่อใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลนาบอน ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

การรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ขอความ

ชวยเหลือใหมีมาตรฐานเดียวกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียนของเทศบาลตําบลนาบอน มีขั้นตอน

กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

3. เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริการอยางมีคุณภาพทั่วทั้งองคกร

อยางมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อเผยแพรใหกับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียของเทศบาลตําบลนาบอน

ทราบถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานและเกิดความเชื่อม่ันในระบบการจัดการเรื่องเรียนของเทศบาลฯ 

5. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการ

ขอรองเรียน รองทุกข ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

คูมือการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
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3. คําจํากัดความ

ผูรับบริการ หมายถึง ผูที่มารับบริการจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป 

- ผูรับบริการ ประกอบดวย 

- หนวยงานของรัฐ*/เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ/เอกชน/หรือ

บุคคล/นิติบุคคล 

* หนวยงานของรัฐ ไดแก กระทรวง ทบวง กรมหรือสวน

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

การจัดการขอรองเรียน 

ผูรองเรียน 

ราชการที่ เรียกชื่อ อยางอื่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ และใหหมายความรวมถึง องคกรอิสระ องคการ 
มหาชน หนวยงานในกํากับของรัฐและหนวยงานอื่นใดในลักษณะ 
เดียวกัน 

** เจาหนาที่ของรัฐ ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวและผูปฏิบัติงานประเภทอื่น ไมวา 
จะเปนการแตงตั้งในฐานะ เปนกรรมการหรือฐานะอื่นใด 

รวมทั้ง 
ผูซึ่งไดรับแตงตั้งและถูกสั่งใหปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ - 

บุคคล/หนวยงานอื่นที่ไมใชหนวยงานของรัฐ 

- ผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส 

- ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย 

- ผูคากับหนวยงานของรัฐ 

- ผูมีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไมใชเจาหนาที่ของรัฐ 

หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง 
และ ทางออมจากการดําเนินการของสวนราชการ เชน 

ประชาชนใน ชุมชน / หมูบานเขตเทศบาลตําบลนาบอน 

หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ขอ 
รองเรียน ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือ 
รองขอขอมูล 

หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผูมีสวนไดเสียที่มาติดตอเทศบาล 
ตําบลนาบอน ผานชองทางตางๆ โดยมีวัตถุประสงค ครอบคลุม 
การรองเรียน/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น /การ

ชมเชย/การรองขอขอมูล 
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ชองทางการรับขอ

รองเรียน 

เจาหนาที่ 

ขอรองเรียน 

การดําเนินการเรื่อง

รองเรียน 

การจัดการเรื่องรองเรียน 

หมายถึง ชองทางตางๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียนเชน ติดตอ 
ดวยตนเอง รองเรียน ทางโทรศัพท / เว็บไซต / Facebook 

เทศบาลตําบลนาบอน

หมายถึง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 

หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
ตางๆ ของเจาหนาที่เทศบาลตําบลนาบอน การรองเรียนเกี่ยวกับ 
คุณภาพ และการใหบริการของหนวยงาน การละเวนหรือเลือก 
ปฏิบัติ การรองเรียนเกี่ยวกับความไมโปรงใสของการจัดซื้อจัด 
จางที่เจาหนาที่มีพฤติการณสอไปไหนทางทุจริต เปนตน 

หมายถึง เรื่องรองเรียนที่ไดรับผานชองทางการรองเรียนตางๆ 

มาเพื่อทราบ หรือพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาตามอํานาจ 
หนาที่ 

หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินการในการแกไขปญหาตามเรื่อง 
รองเรียนที่ไดรับใหไดรับการแกไข หรือบรรเทาความเดือดรอน 
จากการดําเนินงาน 

4. หลักเกณฑการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. ชื่อ ที่อยูผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส

2. วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส

3. ขอเท็จจริง หรือพฤติการณ ประกอบเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ที่ปรากฏอยางชัดเจนวามี

ขอมูลขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่/หนวยงาน ที่จะ

สามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได 

4. ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี)

5. ชองทางการรองเรียน

1. รองเรียนดวยตนเอง ณ ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตของเทศบาลตําบลนาบอน 

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. สายดวน นายกเทศมนตรีตําบลนาบอน หมายเลข 08 ๑๗๓๗ ๑๖๖๒

3. สายดวน ปลัดเทศบาลตําบลนาบอน หมายเลข ๐๘ ๑๙๗๐ ๒๐๑๖

4. ทางไปรษณีย สงถึง ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตของเทศบาลตําบลนาบอน สํานักงาน
เทศบาลตําบลนาบอน เลขที่ ๔๑๖ หมูที่ ๒ ตําบลนาบอน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

5. โทรศัพทหมายเลข ๐ ๗๕๔๙ ๑๑๕๘ ,๐ ๗๕๔๙ ๑๘๖๑

6. ตูรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของเทศบาลตําบลนาบอน
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7. เว็บไซต : www.naboncity.go.th

8. อีเมลล : naboncity@gmail.com

9. Facebook : naboncity nabon

6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริต

 

1. รองเรียนดวยตนเอง

2. รองเรียนผานเว็บไซต
www.naboncity.go.th

3. รองเรียนทางโทรศัพท

0 ๗๕๔๙ 1๘๖๑

4. รองเรียนทาง Facebook

naboncity nabon 

5. รองเรียนทางตูรับเรื่อง

รองเรียนของเทศบาลฯ

สงเรื่องใหหนวยงานที่

เกี่ยวของดําเนินการตอไป 

รับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส 

ประสานงานหนวยงาน 

ที่รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง 

ยุติเรื่องแจง 

ผูรองเรียน/แจงเบาะแส 

ทราบ 

ไมยุติเรื่องแจง 

ผูรองเรียน/แจงเบาะแส 

ทราบ 

แจงผลใหศูนยรับรองเรียน 

เทศบาลตําบลนาบอนทราบ (15 วัน) 

สิ้นสุดการดําเนินการ 

รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

ไมมมีูล 

ไมยุติ ยุติ 

เมนู รองเรียนการทุจริต
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียน/รองทุกข

การจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติ จํานวน 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

ลําดับ รายละเอียด 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

รับเรื่องรองเรียน 

วิเคราะหเนื้อหาของเร่ืองรองเรียน หรือเบาะแสทีไ่ดรับแจง 

1 วันทําการ - งานธุรการ 

- งานนิติการ 

ขั้นตอนที่ 3 เจาหนาที่ศูนยฯ สรุปเนื้อหา/ความเห็นรายงานให

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปทราบและพิจารณา 

1 วันทําการ -หนวยงานที่

เก่ียวของ 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 5 

ขั้นตอนที่ 6 

เจาหนาที่ศูนยฯ ประสานแจงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

ดําเนินการตรวจสอบ ตอบขอซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง  

   - กรณีเปนเร่ืองรายแรง  3  วัน 

   - กรณีเปนเร่ืองซับซอน  5  วัน 

- เจาหนาที่ศูนยฯ แจงเตือนหนวยงานที่เกี่ยวของครั้งที่ 1 

ใหรายงานภายใน 5 วันทาํการ 

- ติดตามความกาวหนาผลการดาํเนินงานจากหนวยงานที่

เก่ียวของ 

- เจาหนาที่ศูนยฯ แจงเตือนหนวยงานที่เกี่ยวของครั้งที่ 2 

ใหรายงานภายใน 3 วันทาํการ 

5 วันทําการ 

3 วันทําการ 

-หนวยงานที่

เก่ียวของ 

ขั้นตอนที่ 7 หากหนวยงานที่เกี่ยวของไมรายงานผลการดําเนินการให 
รายงานนายกเทศมนตรีตําบลนาบอนเพื่อพิจารณาสั่งการ 
ตอไป 

1 วันทําการ - งานนิติการ 

ขั้นตอนที่ 8 การสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริงเมื่อไดรับแจงผลการ

ตรวจสอบตามขั้นตอนที่ 4 ใหดําเนินการจัดทําบันทึก

ขอความสรุปผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูบังคับบัญชา

ทราบตามลําดับ 

 - กรณียุติเร่ือง จัดเก็บเรื่องในแฟมเอกสาร 

 - กรณไีมยุติ สงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติมตอไป 

7 วันทําการ - งานนิติการ 

ขั้นตอนที่ 9 ดําเนินการแจงผลดาํเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงใหกับผู

รองเรียน/แจงเบาะแสทราบ 

15 วันทําการ - งานนิติการ 
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8. มาตรฐานงานการรับและตอบขอรองเรียน

เจาหนาที่ของทุกหนวยงานจะตองสามารถรับเรื่องไดทันที แมจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ 
หนวยงานอื่น เพื่ออํานวยความสะดวกและไมทําใหผูรองเรียนเกิดความไมพอใจ จากนั้นแจงใหผูรองเรียน 
ทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินการ หากไมไดรับการตอบกลับภายใน 15 วันทําการ สามารถ 
สอบถามไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐ ๗๕๔๙ ๑๘๖๑ ทั้งนี้ หนวยงานที่ไดรับแจงเรื่องรองเรียนจะตองให 
ความสําคัญตอเรื่องรองเรียนเปนอันดับแรกโดยเรงตรวจสอบขอเท็จจริง ปญหา สาเหตุและแนวทางการ 
แกไข รวมทั้งการปองกันมิใหเกิดปญหาไดอีก 

9. ระบบการติดตามและประเมินผล

ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตเทศบาลตําบลนาบอนจะนําขอรองเรียน/เบาะแสนั้น 

ไปปรับปรุงคุณภาพการใหบริการหรือการปฏิบัติงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนระยะ ๆ ซึ่งขอมูลได  

จากการรายงานสรุปผลการดําเนินงาน และการประเมินความพึงพอใจจากผูรองเรียน และหากประเมิน 
แลวอยูในชวงเกณฑที่ตองปรับปรุง หรือเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน อาจตองมีการเรียกประชุมเพื่อ 
หารือรวมกัน และนําเรียนตอผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการตอไป 
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แบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส 

เขียนที่ ศูนยรับเรื่องรองเรียนเทศบาลตําบลนาบอน 

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

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

เรียน   นายกเทศมนตรีตําบลนาบอน 

ขาพเจา............................................................อายุ..............ป อยูบานเลขที่.................

หมูที่.............ตําบล.............................................อําเภอ...............................จังหวัด...................................

โทรศัพท................................อาชีพ........................................เลขที่บัตรประชาชน...................................... 

มีความประสงคขอรองรองเรียน/แจงเบาะแส เพื่อใหเทศบาลตําบลนาบอน  พิจารณาดําเนินการ

ชวยเหลือหรือแกไขปญหาในเรื่อง................................................................................................................ 

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

โดยขออาง.................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................เปนพยานหลักฐานประกอบ 

ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียน/แจงเบาะแส ตามขอความขางตนเปนจริง  

ทุกประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/แจงเบาะแส (ถามี) ดังนี้ 

1)…………………………………………………………………………………………จํานวน.................ชุด 

2)…………………………………………………………………………………………จํานวน.................ชุด 

3)…………………………………………………………………………………………จํานวน.................ชุด 

และเจาหนาที่ไดแจงใหขาพเจาทราบแลววาหากเปนคํารองที่ไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได 

 (ลงชื่อ)......................................................ผูรองเรียน/แจงเบาะแส 

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


