
 

   ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา 
   เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 
    กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลม่วงนา 

************************ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ทางเทศบาลตำบลม่วงนา มีแนว

ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือทาหน้าที่หลักในการบูรณา
การและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในเทศบาลตำบลม่วงนา  
เพื่อให้การดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลม่วงนา   เป็นไปตามอานาจหน้าที่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  จึงกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตำบลม่วงนา ดังนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลม่วงนา ”  

ข้อ 2 บทนิยามในประกาศนี้  
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในเทศบาลตำบลม่วงนา  
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ 

หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะ
ควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้น
เป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย  

“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  
ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบ
แผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้  

“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง การตรวจสอบและนาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคด ีหรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียน
ทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินการภายในเวลา สิบห้าวัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนาเรื่องร้องเรียนเขา้สู่
กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนดาเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย  
ข้อ 3 หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 

3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
        3.1.1 เรื่องท่ีจะนามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลม่วงนา ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 



- 2 - 
(1) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
(2) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
(3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิดสมควร 
(5) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที ่หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

       3.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคลที่
ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
       3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
       3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
       3.2.3 การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร
เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพ่ือดำเนินการสืบสวน สอบสวน) 
       3.2.4 คำขอของผู้ร้องเรียน 
       3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
       3.2.6 ระบุวัน เดือน ป ี
       3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้าม)ี 

3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อม
ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
       3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ทาเป็นหนังสือ 
       3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
       3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2 

3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
       3.5.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ เทศบาลตำบลม่วงนา เลขที่  72 หมู่ 2   
ตำบลม่วงนา  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์  46000 
       3.5.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สานักงานที่ www. เทศบาลตำบลม่วงนา(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) 
     3.5.3 ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ 

- หนังสือร้องเรียน (ลงซื่อผู้ร้องเรียน) 
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงซื่อไม่ร้องเรียน)                                                                                         

      3.5.4 ร้องเรียนทางโทรศัพท์  ๐43 019  103 
     3.5.5 ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค “เทศบาลตำบลม่วงนา” 
       3.5.6 ร้องเรียนทาง  LINE  เทศบาลตำบลม่วงนา 

จึงขอประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   1   ตุลาคม  พ.ศ.  2564 

                                                                       

                     ( นายทองปุ่น  การภักดี  ) 
                 นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา 



 
 

แนวปฏิบัติการจัดการ  
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลม่วงนา  
 อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คำนำ 

 
เทศบาลตำบลม่วงนา   มีบทบาทหน้าที่หลักในการ กำหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและ คุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอก
ซน โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนา นากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่
เกี่ยวช้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากซ่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 6 ซ่องทาง ประกอบด้วย ๑) ตู้ไปรษณีย์ เทศบาลตำบลม่วงนา  เลขที่ 72   หมู่ที่ 2   ตำบลม่วงนา  
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์    46000   ๒) เว็บไซต์เทศบาลตำบลม่วงนา   ๓) เฟซบุ๊คเทศบาลตำบลม่วงนา  4) 
LINE เทศบาลตำบลม่วงนา  5) ทางโทรศัพท์ 043 019 103  6) ร้องเรียนด้วนตนเอง             ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖4  เทศบาลตำบลม่วงนา  ได้ทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา   
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะ
เป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนำไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่๑ 
บทนำ 

 
๑.หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตำบลม่วงนา มีบทบาทหน้าที่หลักใน การกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ  ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรเทศบาล
ตำบลม่วงนาทุกระดับ กำหนดมาตรการปลูกจิตสานึก ป้องกันปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนา นากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริม
และคุ้มครอง จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเคียวกัน  คือ ความสาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประซาซนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการชอง 
หน่วยงาน นาไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทยนอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน 
ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวช้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ  จากซ่องทางการร้องเรียน 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 6 ซ่องทาง    ๑) ตู้ไปรษณีย์ เทศบาลตำบลม่วงนา  เลขที่ 72   หมู่ที่ 2   ตำบล
ม่วงนา  อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์    46000   ๒) เว็บไซต์เทศบาลตำบลม่วงนา   ๓) เฟซบุ๊คเทศบาลตำบลมว่ง
นา  4) LINE เทศบาลตำบลม่วงนา  5) ทางโทรศัพท ์043 019 103  6) ร้องเรียนด้วนตนเอง   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖4  เทศบาลตำบลม่วงนาในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ดำเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๓๘ กำหนด
ว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับ การติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประซาซน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ใน
อำนาจหน้าที ่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคาถามหรือแจ้งการดาเนินการให้ทราบ
ภายใน ๑5 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมมาภิบาลซึ่งอันาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลม่วงนา จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการชองประซาซน 
นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมซนตำบลม่วงนา  เพื่อให้แนวทาง
การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไข
ปัญหาของประซาซน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการชองประซาซนเป็นสำคัญ ภายใต้การ
อภิบาลระบบการรับเรื ่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการ ฟื้นฟู บนพื้นฐานชอง
หลักธรรมมาภิบาลของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๑) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทาง การ ดาเนินงานให้เกิด
รูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบใช้ เป็นแนวทาง
การปฏิบัติงานตาม ขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่เกี ่ยวข้อง กับการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

๓) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงชั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 



พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้
ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

๔) เพ่ือพิทักษ์สิทธิชองประซาซนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมมาภิบาล 
 
๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและ
มาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการบีองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน
ราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติ การบ้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบชองส่วน ราชการให้สอดคล้อง
กับยุทศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่ เกี่ยวข้อง 

๒) ประสาน เร่งรัดและกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

๓) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ ของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 

๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และการคุ ้มครอง

จริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ

คุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
๔. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

๑) ตู้ไปรษณียเ์ทศบาลตำบลม่วงนา  เลขที่ 72  หมู่ที่ 2  ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์46000         
๒) เว็บไซต์เทศบาลตำบลม่วงนา   
 ๓) เฟซบุ๊ค เทศบาลตำบลม่วงนา  
4) LINE เทศบาลตำบลม่วงนา  
5) ทางโทรศัพท ์043 019 103 
6) ร้องเรียนด้วนตนเอง  ณ   เทศบาลตำบลม่วงนา  

5.หลักเกณฑ์ไนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของ ร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างซัดเจนว่ามีมูลข้อเท็จจริง 

หรือขี้ซ่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน จัดแจ้งเพียงพอที ่สามารถดำเนินการสืบสวน/
สอบสวนได้ 

๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
- ใช้ถ้อยคำสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
 
 
 
๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



 
                                                                            1.ร้องเรียนด้วยตนเอง 

 
                  2.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 

  รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต                      เทศบาลตำบลม่วงนา 
 
   ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ       3.ร้องเรียนทางโทรศัพท์/ศูนย์ดำรงธรรม 
             ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง            043-019103 
 
                          4.ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ 
 
                  แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต          5.ร้องเรียนทางเทศบาลตำบลม่วงนา 
             เทศบาลตำบลม่วงนา                 
                                     (15วัน) 
 
            ยุต ิ    ไม่ยุติ  
 
 ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/   ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
 ร้องทุกข์ทราบ       ร้องทุกข์ทราบ 
 
  
 
 
    สิ้นสุดการดำเนินการ 
         รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 



๑) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลม่วงนา รับเรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 6 ซ่องทาง 

๒) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่อง ร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ 

๓) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึง ผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา 

๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ /ตอบข้อ 
ซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง 

5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์รายเบื้องต้นภายใน ๑5 วัน 
๖) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๗) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผล และ 

สรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
๘) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 

๘. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ามายังหน่วยงานจาก
ซ่องทาง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข ์(ด้วยตนเอง) (แบบคำร้อง ๑) 
 

 สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา 



เลขที่ 72  หมู่ 2  ตำบลม่วงนา 
อำเภอดอนจาน 

     จังหวัดกาฬสินธุ์  46000 

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

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา 
 

ข้าพเจ้า ............................................................................. อายุ ................ ปี อยู่บ้านเลขท่ี........หมู่ที ่…………... 
ตำบล............................................. อำเภอ ................................. จังหวัด ........................ .โทรศัพท์.............................. .. 
อาชีพ ............................................................................. ตำแหน่ง. ......................................................................... ........ 
เลขที่บัตรประซาซน .................................................................................ออกโดย .................................................. ........ 
วันออกบัตร .............................................. บัตรหมดอายุ ........................... มีความประสงค์ซอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการ
ต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้เทศบาลตำบลม่วงนา พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง 

ทั้งนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้นเป็นจริง ทุกประการโดย
ข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 

๑) ........................................................................................ จานวน ............. ชุด 
๒) ........................................................................................ จานวน ............. ชุด 
๓) ........................................................................................ จานวน ............. ชุด 
 
จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป 
 

 
                                                             ขอแสดงความนับถือ 

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

       
 
  

 
 

 


