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คำนำ 

แนวทางทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เทศบาลตำบลภูเวียง

อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน

เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน และเพื่อใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2580) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 

(พ.ศ. 2560 - 2565) ตลอดถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ที่อาจเกิดขึ้นในเทศบาลตำบลภูเวียง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ  

และประชาชน รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำคู่มือ/แนวทาง

ปฏิบัติการจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เทศบาลตำบลภูเวียง  เพื่อให้ 

การจัดการร้องเรียนการทุจริตเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจรัฐสูงสุดต่อไป 
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1. หลักการและเหตผุล 
 

การดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  

(พ.ศ. 2561 – 2580) ตลอดถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติชอบ และกำหนดแนวทางการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน ถือว่าเป็นการ

ดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 83 กำหนดว่า “เมื ่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถาม 

เป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงาน ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น 

ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน 

หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอำนาจหน้าที่

ดำเนินการเกี่ยวกับร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ

เจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลภูเวียง เป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลภูเวียงที่จำเป็นต้องดำเนินการ 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภบิาล (Good Governance) 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื ่อให้การดำเนินงานเกี ่ยวกับการจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริตของ  

เทศบาลตำบลภูเวียง มีขัน้ตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

2.2 เพื ่อให้มั ่นใจว่ามีการปฏิบัติตาข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับ 

การจัดการข้อรอ้งเรียนกำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ  

2.3 เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) 
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3. คำจำกัดความ 

เรื ่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที ่ต่างๆ  

ของเจา้หนา้ที่สังกัดเทศบาลตำบลภูเวียง เช่น การประพฤติมชิอบหรอืมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต 

หรอืพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลภูเวียง 

ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบด้านการทุจริต เช่น มีสิทธิ

เสนอคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อเทศบาลตำบลภูเวียงหรอืส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยรับเร ื ่องร้องเร ียน /แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ 

เทศบาลตำบลภูเวียง  

การดำเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการ

แก้ไขหรอืได้ขอ้สรุป เพื่อแจ้งผูร้้องเรียนกรณีที่ผู้รอ้งเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน  

 

4. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรยีน 
 ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  

 ทางไปรษณีย์ เลขที่ 555  หมู่ที่ ตำบลภูเวียง  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น 40150 

 ทางโทรศัพท์ ๐-๔329-1208 

 ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ เทศบาลตำบลภูเวียง 

 เว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลภูเวียง https://www.phuwiangsub.go.th/  

  เพจ Facebook ของเทศบาลตำบลภูเวียง  

https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B

8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%

A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87

-1140682382629459 

 สายด่วน-สายตรงนายกเทศมนตรี ฉิน วรปัญญาสถิต เบอร์โทร 0-8176-93668 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.phuwiangsub.go.th/
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-1140682382629459
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-1140682382629459
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-1140682382629459
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-1140682382629459
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5. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องร้องเรียนการทุจรติฯจดหมาย

ร้องเรียนหนังสือจังหวัด/อำเภอ 

โทรศัพท์ เป็นต้น 

เทศบาลตำบลภูเวียง      

อำเภอภูเวียง            

จังหวัดขอนแกน่ 

เรื่องร้องเรียนการทุจรติจาก 

เว็บไซต์, เฟสบุ๊ก 

ทะเบียนหนังสอื 

เทศบาลตำบลภูเวยีง      

อำเภอภูเวยีง            

จังหวัดขอนแก่น 

(ระยะเวลาดำเนินการ 3 
ชม.) 

ทะเบียนหนังสอืรับเร่ืองร้องเรียนการทุจรติของ

เจ้าหนา้ที่ และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาสั่งการ 

 (ระยะเวลาดำเนนิการ 1 วัน) 

 

แจกจ่ายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปดำเนนิการ

ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 

(ระยะเวลาดำเนนิการ 3 ชม.) 

 

 

เร่ืองร้องเรียนการทุจรติท่ีต้องพิจารณาวินิจฉัย 

- เสนอตามลำดับชัน้  

- แต่งต้ังคณะกรรมการ 

- ดำเนนิการแกไ้ข  

- รายงานผลผู้บังคับบัญชา 

-   แจ้งผู้ร้องเป็นหนังสอืเพื่อทราบ  

(กรณไีม่แลว้เสร็จภายในครัง้เดียว 

ให้แจง้ครัง้แรกภายใน 15 วัน) 
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6.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

          6.1  แต่งตัง้เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิขอบของ เทศบาลตำบลภูเวียง  อำเภอภูเวียง   จังหวัดขอนแก่น 

          6.2  แจ้งคำสั่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบของ เทศบาลตำบลภูเวียง เพื่อความสะดวกในการ

ประสานงานกรณีมเีรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำการทุจรติของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลภูเวียง 

 

7.การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 

เจ้าหน้าที่ผู ้ที ่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตที่มายังเทศบาลตำบลภูเวียง 

จากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้  

ช่องทาง 

ความถี่ในการ

ตรวจสอบ

ช่องทางต่างๆ 

ระยะเวลาการ

ดำเนินการรับเรื่อง

ร้องเรยีน /  

แจ้งเบาะแส เพื่อ

ประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง 
ทุกครั้งที่มกีาร

ร้องเรียน 
ภายใน 15 วันทำการ 

 

ทางไปรษณีย์ ทุกครั้ง ภายใน 15 วันทำการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ทุกวันทำการ ภายใน 15 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านตู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทุกวันทำการ ภายใน 15 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวันทำการ ภายใน 15 วันทำการ  

ร้องเรียนทาง Facebook ทุกวันทำการ ภายใน 15 วันทำการ  

สายด่วน-สายตรง 

นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง  
ทุกวันทำการ ภายใน 15 วันทำการ 
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8. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรยีน/แจ้งเบาะแส 

การทุจรติและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
8.1 ใช้ถ้อยคำหรอืข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 

 1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้รอ้งเรียน/ผูแ้จ้งเบาะแส 

 2) วัน เดือน ปี ของหนังสอืร้องเรียน/ผูแ้จ้งเบาะแส 

 3) ข้อเท็จจริง หรอืพฤติการณ์ของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามี

มูลข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดเจนเพียงพอที่สามารถ

ดำเนนิการสบืสวน/สอบสวน  

 4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)  

8.2   ข้อรอ้งเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจรงิที่มมีูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว 

หรอืเสียหายต่อบุคคลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

8.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ

หนา้ที่ต่างๆ ของเจา้หนา้ที่สังกัดเทศบาลตำบลภูเวียง   

8.4 เรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูล

เพิ่มเติมได้ในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรอืรับทราบเป็นข้อมูล

เก็บเป็นฐานขอ้มูล 

8.5 ให้เป็นคำร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี ้ 

 1) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหรือ

หลักฐานแวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะทำการสบืสวน ต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ 22 ธันวาคม 2551 จงึจะได้รับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง  

 2) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี

คำพิพากษาหรอืคำสั่งที่สุดแลว้  

 3) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

โดยตรงหรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ เว้นแต่คำร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าว

ไม่ดำเนินการหรอืดำเนนิการแล้วยังไม่มีผลความคืบหนา้ ทั้งนี ้ขึ้นอยู่ในดุลพินจิของผูบ้ังคับบัญชา 

 4) คำร้องเรียนแจ้งเบาะแส ที ่เก ิดจากการโต้แย ้งสิทธ ิระหว่างบุคคลด้วยกัน 

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณา

หรอืไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี   
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9. การบันทึกข้อร้องเรียน 
 

1) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ 

หมายเลขติดต่อ กลับเรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องและสถานที่เกิดเหตุ  

2) ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่องร้องเรียน

การทุจริตของเทศบาลตำบลภูเวียง   

10. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียน 

และการแจ้งกับผู้ร้องเรียน 
 

1) หากเรื่องร้องเรียนอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกองหรือสำนักงานให้หน่วยงานนั้นรายงานผลให้           

ผู ้ร้องเรียนทราบโดยตรงภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื ่องร้องเรียนและสำเนาให้เจ้าหน้าที่

ผูร้ับผิดชอบ จำนวน 1 ชุด  เพื่อจะได้รวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสต่อไป  

2) หากเรื่องร้องเรียนนั้นผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการโดยตรง 

ให้รายงานผูร้้องเรียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน  

11. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 

1) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจำไตรมาสรายงานให้นายกเทศมนตรี

ตำบลภูเวียงรับทราบทุกไตรมาส  

2) รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลักจากสิน้ปีงบประมาณเอนำมาวิเคราะห์การจัดการ 

ข้อเรยีนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป  
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แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข ์

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

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

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

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

เรยีน  นายกเทศมนตรตีำบลภูเวียง 

ข้าพเจ้า.......................................... นามสกุล................................. อายุ.............ปี  

อยู่บ้านเลขที่.................... หมู่ที่............ ตำบล.....................อำเภอ........... ...................

จังหวัด........................ เบอร์โทรศัพท์............................................... 

มีความประสงค์ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริต   

เรื่อง           

 ข้อเท็จจริง/รายละเอียด        

            

            

            

            

            

            

            

             

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                        ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน การทุจริต  

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


