
 

 

คูมือปฏิบตัิงาน 

กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส 

ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 



คํานํา 
  ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ 

(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน ในการสราง

วัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ทุกรูปแบบอยางเขมแข็งทั่วท้ังสังคมไทย เพื่อใหเปนประเทศที่

มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาระดับสากล  โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด 

ไทยท้ังชาติตานทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand)  

  ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เทศบาลตําบลรัษฎา

ตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรม

สุจริตใหเกิดขึ้นในสังคมอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการจัดทําคูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ

เรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยไดรวบรวม

มาตรการและแนวทางการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริตท้ังนี้เพื่อใหการจัดการเรื่อง

รองเรยีนการทุจริตบรรลุผลสมัฤทธิ์ตามภารกิจ 

 

 

งานนิติการ เทศบาลตําบลรษัฎา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง                หนา 

หลักการและเหตุผล         ๑ 

วัตถุประสงค          ๑ - ๒ 

หนาที่ความรับผิดชอบ         ๒ 

บทนิยาม          ๒ – ๓ 

หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน      ๓ – ๔ 

ชองทางการรองเรียน/แจงเบาะแส       ๔ 

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ     ๔ 

การบันทึกขอรองเรียน         ๕ 

การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับขอรองเรียน   ๕ 

การรายงานผลการจัดการเร่ืองรองเรียนของหนวยงาน     ๕ 

ขั้นตอน/แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต    ๖ 

ภาคผนวก          ๗ 

 แบบฟอรมคํารองเรยีน/แจงเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ  ๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑- 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/ 

แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

๑.หลักการและเหตุผล 

  ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ 

(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน ในการสราง

วัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ทุกรูปแบบอยางเขมแข็งทั่วท้ังสังคมไทย เพื่อใหเปนประเทศที่

มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาระดับสากล  โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด 

ไทยท้ังชาติตานทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) เทศบาลตําบลรัษฎาจึงได

ตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรม

สุจริตใหเกิดขึ้นในสังคมอยางยั่งยืน และเพื่อใหการดําเนินการดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตของเทศบาลตําบลรัษฎาเปนไปตามอํานาจหนาที่ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงกําหนด

หลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส            

กรณีการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลรัษฎา เพ่ือใหเกิดเปน

รูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถแกปญหาของประชาชน             

สรางภาพลักษณและความเช่ือมั่น ตอบสนองความตองการของประชาชนเปนสําคัญ บนพื้นฐาน

ของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
๒.วัตถุประสงค 

  ๒.๑ เพื่อใหบุคลากรผูเก่ียวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปน

แนวทางการดําเนินงานใหเกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่อง

รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  ๒.๒ เพ่ือใหประชาชนมั่นใจวาเทศบาลตําบลรัษฎา มีมาตรการและกระบวนการ

จัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนแนวทางการ

ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับการจัดการเรื่องรองเรยีน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

  ๒.๓ เพื่อเปนหลักฐานแสดงถึงมาตรการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการจัดการเรื่อง

รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่แสดงหรือเผยแพรใหกับประชาชน  

/หรือเจาหนาที่... 



-๒- 

หรือเจาหนาท่ีใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงขอเสนอแนะ 

ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

  ๒ .๔  เ พ่ื อพิ ทั กษ สิ ท ธิ ข องประชาชนและผู ร อ ง เ รี ย น /แจ ง เบา ะแส                       

ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

๓.หนาที่ความรับผิดชอบ 

  ๓.๑ รับเรื่องรองเรียน/การแจงเบาะแส การทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน

การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ในสวนราชการที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตําบลรษัฎา 

  ๓.๒ ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริต การปฏิบัติหรือ

การละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ในสวนราชการ  

  ๓.๓  ประสาน เรงรัด และกํากับใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการตรวจสอบ 

แกไขปญหาตามขอรองเรียน 

๔.บทนิยาม 

  “เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจางใน

เทศบาลตําบลรัษฎา 

  “ทุจริต” หมายความวา การแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย

สําหรับตนเองหรือผูอื่น 

  “ประพฤติมิชอบ”  หมายความวา การที่เจาหนาที่ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

อยางใดในตําแหนงหรือหนาที่ หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทํา

ใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่ทั้งท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น หรือใชอํานาจใน

ตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งนี้เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น หรือ

เปนการทําการอันเปนความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ

ของทางราชการ ขอบังคับ คําสั่งผู บังคับบัญชา มติคณะรัฐมนตรี แบบธรรมเนียมของทาง

ราชการ หรือตามทํานองคลองธรรม คือไมเปนไปตามทางที่ถูกที่ควร อยางใดอยางหนึ่ง  

  “ขอรองเรียน” หมายความวา ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละ

เวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาที่ และขอกลาวหาเจาหนาที่ไมไดปฏิบัติหนาที่

ราชการดวยความรับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชน

สวนรวมเปนท่ีตั้งและไมมีธรรมาภิบาลตามที่กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่

เก่ียวของกําหนดไวกําหนด 

 /“การตอบสนอง”... 

 



-๓- 

 “การตอบสนอง” หมายความวา การสงตอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ การตรวจสอบ การ

นําเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง การตักเตือน การดําเนินคดี หรืออื่นๆ  

ตามระเบียบขอกฎหมาย พรอมกับแจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการ

ดําเนินการภายในเวลา  ๑๕ วัน ทั้งนี้ กรณีที่ขอรองเรียนไมไดระบุชื่อหรือท่ีอยูหรือหมายเลข

โทรศัพทที่ติดตอหรืออีเมลลติดตอของผูรองเรียน จะพิจารณาตอบสนองสิ้นสุดที่การนําเรื่อง

รองเรียนเขาสูกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆตามระเบียบ

ขอกฎหมาย 

๕.หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน 

  ๕.๑ หลักเกณฑการรองเรียน  

  เรื่องท่ีจะนํามารองเรียนตองเปนเรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย

อันเนือ่งมากจากเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลรัษฎา ในเรื่องดังตอไปนี้ 

      (๑) การกระทําการทุจริตตอหนาที่ราชการ 

      (๒) การกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 

      (๓) ละเลยหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัต ิ

      (๔) ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 

      (๕) การกระทําอื่นนอกเหนืออํานาจหนาที่หรือขัดตอกฎหมาย 

  ๕.๒ เรื่องรองเรียนตอเปนเรื่องจริงที่มีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวที่สรางความ

เสียหายแกบุคคลขาดหลักฐานแวดลอมที่ปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน โดย

ใชถอยคําสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้ 

      (๑) ชื่อและท่ีอยูผูรองเรียน 

      (๒) ชื่อหนวยงานหรือชื่อเจาหนาที่ที่เก่ียวของอันเปนเหตุแหงการรองเรียน 

      (๓) การกระทําทั้งหลายท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียนพรอมทั้งขอเท็จจริงหรือ

พฤติการณตามสมควรเก่ียวกับการกระทําดังกลาว (หรือแจงชองทางการทุจริตของเจาหนาที่

อยางชัดเจนเพ่ือดําเนินการสืบสวน สอบสวน) 

      (๔) คําขอของเร่ืองรองเรยีน 

      (๕) ลายมือชื่อของผูรองเรียน 

      (๖) ระบุ วัน เดือน ป 

      (๗) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถามี) 

/๕.๓.... 

 



-๔- 

  ๕.๓ กรณีการรองเรียนท่ีเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ

หลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น 

  ๕.๔ เรื่องรองเรยีนที่อาจไมรับพิจารณา 

          (๑) ขอรองเรยีนที่มิไดทําเปนหนังสือ 

      (๒) ขอรองเรียนท่ีไมระบุพยานหลักฐานหรือหลักฐานไมเพียงพอ 

      (๓) ขอรองเรียนท่ีไมมีรายการตามขอ ๕.๒ 

๖.ชองทางการรองเรียน/แจงเบาะแส 

      (๑) รองเรียนดวยตนเองโดยตรงท่ี งานนิติการ เทศบาลตําบลรษัฎา ชั้น ๒ 

      (๒) สงขอรองเรียนทางไปรษณียมายังที่อยู สํานักงานเทศบาลตําบลรัษฎา 

เลขท่ี ๑๗/๕๘ หมูที่ ๓ ถนนรษัฎานุสรณ ตําบลรษัฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ 

      (๓) รองเรยีนผานหนาเว็บไซต https://www.rasada.go.th/index.php 

       (๔) จดหมายอิเล็กทรอนิกส admin@rasada.go.th 

       (๕) หมายเลขโทรศัพท  ๐-๗๖๕๒-๕๗๗๙-๘๕  ตอ ๒๐๖  

   หมายเลขโทรสาร    ๐-๗๖๕๒-๕๗๘๘ 

       (๖) Facebook เทศบาลตําบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต 

๗.การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ 

  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแส ดานการทุจริต

และประพฤติมิชอบที่เขามายังเทศบาลตําบลรัษฎา จากชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ี

กําหนด ดังนี้  

ชองทาง ความถี่ในการตรวจสอบ

ชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับขอ

รองเรียน เพื่อประสานหาทางแกไข 

รองเรียนดวยตนเอง ทุกครั้งที่มีการรองเรียน ภายใน ๑๕ วันทําการ 

รองเรียนทางไปรษณีย ทุกวันทําการ ภายใน ๑๕ วันทําการ 
รองเรียนผานหนาเว็บไซต ทุกวันทําการ ภายใน ๑๕ วันทําการ 
รองเรียนผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส ทุกวันทําการ ภายใน ๑๕ วันทําการ 
รองเรียนผานหมายเลขโทรศัพท 

๐-๗๖๕๒-๕๗๗๙-๘๕  ตอ ๒๐๖  

ทุกวันทําการ ภายใน ๑๕ วันทําการ 

รองเรียนผานหมายเลขโทรสาร 

๐-๗๖๕๒-๕๗๘๘ 

ทุกวันทําการ ภายใน ๑๕ วันทําการ 

รองเรียนผานเฟซบุค (Facebook) ทุกวันทําการ ภายใน ๑๕ วันทําการ 

/๘..... 
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๘.การบันทึกขอรองเรียน 

  ๘.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรยีน/แจงเบาะแส โดยละเอียด คือ ชื่อ-สกุล 

ผูรองเรียน ที่อยู หมายเลขโทรศัพทเพื่อติดตอกลับ พฤติการณเกี่ยวกับการกระทําผิด สถานที่

เกิดเหตุ พยานเอกสารหลักฐาน  

  ๘.๒ ทุกชองทางที่มีการรองเรียน/แจงเบาะแส เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียน

ลงในสมุดรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริต ของเทศบาลตําบลรัษฎา 

๙.การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับขอรองเรียน  

  ๙.๑ หากเรื่องรองเรียนอยูในอํานาจหนาที่ของกองหรือสํานัก ใหหนวยงานนั้น

รายงานผลใหผูรองเรียนทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องรองเรียน และ

สําเนาใหงานนิติการ จํานวน  ๑  ชุด เพื่อรวบรวมสรุปรายงานตอไป  

  ๙.๒ หากเรื่องรองเรียนนั้นผูบังคับบัญชามอบหมายใหงานนิติการดําเนินการ

โดยตรง ใหงานนิติการ รายงานผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับเรื่องรองเรียน 

๑๐.การรายงานผลการจัดการเร่ืองรองเรียนของหนวยงาน 

  รวบรวมและรายงานสรุปการจดัการขอรองเรียน โดยรายงานใหนายกเทศมนตรี

ตําบลรัษฎาทราบทุก  ๖  เดือน  
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๑๑.ขั้นตอน/แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส 
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งานสารบรรณกลาง รับเรื่องรองเรียน /

แจงเบาะแส ตามระเบียบฯ 

งานนิติการ ลงทะเบียนหนังสือรับเรื่อง

รองเรียน /แจงเบาะแส พิจารณาคํา

รองเรียน เสนอผูบังคบับัญชาสั่งการ

แจงหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงภายในระยะเวลาที่

กําหนด ไมเกิน ๑๕ วัน   

ยุติเรื่อง แจงผูรองเรียน/ 

ผูแจงเบาะแส ทราบ 

ไมยุติเรื่อง แจงผูรองเรียน/ 

ผูแจงเบาะแส ทราบ 

สิ้นสุดการดําเนินการ/จัดเก็บเรื่อง 

๑. รองเรียนดวยตนเอง 

ทีง่านนิติการ เทศบาลตําบลรัษฎา ชั้น ๒ 
๒. รองเรียนทางไปรษณีย 

๔. รองเรียนผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

๕. รองเรียนทางโทรศัพท/โทรสาร 

ยุต ิ ไมยุติ 

ประชาชนยื่นเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส 

มายังชองทางตางๆ 

๖. รองเรียนผานเฟซบุค (Facebook) 

ติดตามผลการดําเนินการจาก

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปน

ระยะ  

รายงานผลการดําเนนิการเปนระยะ

จนกวาจะแลวเสร็จใหผูรองเรียน/ผูแจง

เบาะแสทราบ 

๓. รองเรียนผานหนาเว็บไซต 

รายงานสถิติใหผูบริหารทราบทุก ๖ เดือน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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แบบฟอรมคํารองเรียน/แจงเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เขียนท่ี................................................ 

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

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

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

เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………… 

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลรัษฎา 

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

อยูบานเลขที่.........................................หมูท่ี.............ตําบล.......................อําเภอ.........................

จังหวัด............................รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท........................................ 

อาชีพ......................................................................ตําแหนง.........................................................

เลขท่ีบัตรประชาชน...........................................................ออกโดย...........................................

วันออกบัตร.........................................บัตรหมดอายุ......................................มีความประสงค

ขอรองเรียน/แจงเบาะแสตอตานการทุจริต เพื่อใหเทศบาลตําบลรัษฎา พิจารณาดําเนินการ

ตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกปญหาในเรื่อง 

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

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

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

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

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

  ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียน/แจงเบาะแส ตามขอความขางตนเปนจริง

ทุกประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรยีน/แจงเบาะแส (ถามี) ไดแก 

  ๑……………………………………………………………………………….จํานวน................ชุด 

  ๒.……………………………………………………………………………….จํานวน................ชุด 

  ๓.……………………………………………………………………………….จํานวน................ชุด 

  จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 

             (....................................................) ผูยื่นคํารอง 


