
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการร้องเรียนร้องทุกข์  
การทุจรติคอร์รัปชั่นและประพฤติมชิอบ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 

 

คู่มือกำรปฏิบัติ งำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์กำรทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบเทศบำลต ำบลหนอง
แคฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของเทศบำลต ำบลหนองแค  ทั้งนี้ กำร
จัดกำรข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ  ให้มี ควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและควำม
คำดหวังของผู้รับบริกำรจ ำเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนกำร และแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็น
มำตรฐำนเดียวกัน 

 

ศูนยก์ำรทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบเทศบำลต ำบลหนองแค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สำรบัญ 

เรื่อง             หน้ำ 

หลักกำรและเหตุผล           ๓ 

กำรจัดตั้งศูนย์กำรทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบทศบำลต ำบลหนองแค   ๓ 

สถำนที่ตั้ง             ๓ 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ         ๓ 

วัตถุประสงค์               ๓ 

ค ำจ ำกัดควำม              ๔ 

         แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์        ๕ 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน /หลักเกณฑ์ในกำรรับเรื่อง      ๖ 

กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจำกช่องทำงต่ำงๆ       ๗ 

กำรบันทึกข้อร้องเรียน           ๗ 

กำรประสำนหน่วยงำนเพ่ือแก้ไขข้อร้องเรียนและกำรแจ้งกลับผู้ร้องเรียน     ๗ 

ติดตำมกำรแก้ไขข้อร้องเรียน          ๗ 

กำรรำยงำนผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของหน่วยงำน      ๘ 

มำตรฐำนงำน            ๙ 

แบบฟอร์ม             ๙ 

จัดท ำโดย            ๙ 

ภำคผนวก 

- ใบรับแจ้งเหตุเรื่องรำวร้องทุกข์/ทำงโทรศัพท์        ๑๐ 
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1. หลักการและเหตุผล 

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธี กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดก้ ำหนด
แนวทำงปฏิบัติ รำชกำร มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง เพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชน ให้เกิดควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ที่ดี ของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องำน
บริกำรมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรให้บริกำร ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติ งำนเกินควำมจ ำเป็นมีกำร
ปรับปรุงภำรกิจให้ทันต่อสถำนกำรณ์ ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำม
ต้องกำร และมีกำรประเมินผลกำรให้บริกำรสม่ ำเสมอ 
 
๒. การจัดตั้งศูนย์กำรทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบเทศบาลต าบลหนองแค 

ตำมประกำศ คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่  ๙๖/๒๕๕๗ เมือ่วันที่  ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง กำรจัดตั้งศูนยก์ำรทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนระดับจังหวัด 
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร จัดตั้งศูนย์ด ำรงธรรมท้องถิ่น  โดยให้ศูนย์กำรทุจริตคอร์รัปชั่น
และประพฤติมิชอบเทศบำลต ำบลหนองแค อยู่ภำยใต้ก ำกับดูแลของศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี  จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์ในกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ให้ค ำปรึกษำรับเรื่อง
ปัญหำควำมต้องกำร และข้อเสนอแนะของประชำชน 

 

๓. สถานที่ตั้ง 

ตั้งอยู่  ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองแค  71 ถนนระพีพัฒน์ฝั่งซ้ำย ต ำบลหนองแค  อ ำเภอหนอง
แค  จังหวัดสระบุรี 

๔. หน้าที่ ความรับผิดชอบ 

เป็นศูนย์กลำงในกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์กำรทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ และให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำร ให้ค ำปรึกษำรับเรื่องปัญหำควำมต้องกำร และข้อเสนอแนะของประชำชน 

๕. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดกำรข้อร้องเรียนของศูนย์กำรทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบมี
ขั้นตอน/กระบวนกำร และแนวทำงในกำรปฏิบัติ งำนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

๒.เพ่ือให้มั่นใจว่ำได้มี กำรปฏิบัติ ตำมข้อก ำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรจัดกำรข้อร้องเรียนที่
ก ำหนดไว้อย่ำงสม่ ำเสมอ และมีประสิทธิ ภำพ  
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6.ค าจ ากัดความ 

ผู้รับบริกำร   = ผู้ที่มำรับบริกำรจำกส่วนรำชกำรและประชำชนทั่วไป 
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  = ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทำงบวกและทำงลบ ทั้งทำงตรงและ   ทำงอ้อม    

   จำกกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร เช่น  ประชำชนใน  ชุมชนเขต   
   เทศบำลต ำบลหนองแค 
 

กำรจัดกำรข้อร้องเรียน = มีควำมหมำยครอบคลุมถึงกำรจัดกำรในเรื่อง ข้อร้องเรียน      
   ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค ำชมเชย/กำรสอบถำมหรือร้องขอข้อมูล 
 

ผู้ร้องเรียน   = ประชำชนทั่วไป/ ผู้มีส่วนได้เสียที่ มำติดต่อยังศูนย์ด ำรงธรรม 
                              เทศบำลต ำบลหนองแค ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ 

                                          ครอบคลุมกำรร้องเรียน/กำรให้ข้อเสนอแนะ/กำรให้ข้อคิดเห็น/กำร 
         ชมเชย/กำรรอ้งขอข้อมูล 
 

ช่องทำงกำรรับข้อ = ช่องทำงต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง 
ร้องเรียน ทำงไปรษณีย์ / ทำงโทรศัพท์/ เว็บไซต์ (ศูนย์รับฟังปัญหำ)  
 

เจ้ำหน้ำที่     = เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดกำรข้อร้องเรียนของหน่วยงำน 
 
ข้อร้องเรียน   = แบ่งเป็นประเภทต่ำงๆ  เช่น 

- ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค ำชมเชย สอบถำมหรือร้องขอข้อมูล 
- กำรร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพและกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
- กำรร้องเรียนเกี่ยวควำมไม่โปร่งใสของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น 
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เทศบาลต าบลหนองแค อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์กำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ
เทศบำลต ำบลหนองแค 

๒. ร้องเรียนไปรษณีย์  จ่ำหน้ำซอง
ถึงเทศบำลต ำบลหนองแค อ. หนอง
แค จ.สระบุรี 18140 

๓. ร้องเรียนทำงโทรศัพท์  
036 – 37๑๓๓๔ หรือ  
FAX 036 – 3710๓๔ 

๔. ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์เทศบำลหนอง
แค  www.nongkhae.go.th 

๕. ติดต่อทำง  
E-mai : nongkhae18140@gmail.com 

ศูนย์ปฏิบั ติ กำรต่อต้ ำนกำร
ทุจริต เทศบำลต ำบลหนองแค
แคแค 

ป ร ะ ส ำ น ห น่ ว ย ง ำ น ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ ด ำ เ นิ น ก ำ ร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนย์ด ำรงธรรม
เทศบำลต ำบลหนองแค 
ทรำบ (ภำยใน ๑๕ วัน) 

ยตุิ ไมย่ตุ ิ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทรำบ 

ไม่ยุติแจ้งเรื่องผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทรำบ 

สิ้นสุดกำรด ำเนินกำร
รำยงำนผลให้ผู้บริหำร
และอ ำเภอทรำบ 



-6- 

7.ขั้นตอนการปฏิบัติ งาน/หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน 

๑) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเทศบำลต ำบลหนองแค รับเรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส 
ด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบจำกช่องทำงกำรร้องเรียน ๔ ช่องทำง 
๒) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเครำะห์เนื้อหำของเรื่องร้องเรียน/ 
แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สรุปควำมเห็นเสนอและจัดท ำหนังสือถึง 
ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไป ทรำบและพิจำรณำ 
๔) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร / ตอบข้อ 
ชักถำม ขี้แจงข้อเท็จจริง 
๕) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือทรำบเบื้องต้นภำยใน 
๖) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต รับรำยงำนและติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำร 
ด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๗) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสำรบรรณ เพื่อกำรประมวลผล 
และสรุปวิเครำะห์เสนอผู้บริหำร 
๘) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต จัดเก็บเรื่อง 
 

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบำะแส 
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบำะแส 
๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบำะแส ที่ปรำกฏอย่ำงชัดเจน 
ว่ำมีมูลข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส เกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ /หน่วยงำน ชัดแจ้งเพียง
พอที่จะ 
สำมำรถด ำเนินกำรสืบสวน/สอบสวนได้ 
๔ ระบุพยำนเอกสำร พยำนวัตถุ และพยำนบุคคล (ถ้ำมี) 
๕) ใช้ถ้อยค ำสุภำพหรือข้อควำมสุภำพ 
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8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 

ด ำเนินกำรรับและติดตำมตรวจสอบข้อร้องเรียนที่ เข้ำมำยังหน่วยงำนจำกช่องทำงต่ำงๆ 

โดยมีข้อปฏิบัติ ตำมที่ก ำหนด ดังนี้ 

 
 

ช่องทำง 

 
ควำมถี่ ในกำร 

ตรวจสอบช่องทำง 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
รับข้อร้องเรียน เพ่ือ 
ประสำนหำทำงแก้ไข 
 

 
หมำยเหตุ 
 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ 
ศูนยก์ำรทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ
เทศบำลต ำบลหนองแค 

ทุกครั้งที่มีผู้
ร้องเรียน 

ภำยใน  ๑ วันท ำกำร   - 

ร้องเรียนไปรษณีย์  จ่ำหน้ำซองถึง 
เทศบำลต ำบลหนองแค ๗๑ ถนนระพีพัฒน์
ฝั่งซ้ำยอ ำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี 
18140 

 
ทุกวัน 

 
ภำยใน ๑๕ วันท ำ
กำร   

- 

ร้องเรียนทำงร้องเรียนทำงโทรศัพท์  
036 – 37๑๓๓๔ หรือ  
FAX 036 – 3710๓๔ 

ทุกวัน ภำยใน  ๑๕ วันท ำ
กำร   

- 

ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์  
www.nongkhae.go.th 
เทศบำลต ำหนองแค 

 
ทุกวัน 

 
ภำยใน  ๑๕ วันท ำ
กำร   

- 

ติดต่อทำง  
E-mai : nongkhae18140@gmail.com 

ทุกวัน ภำยใน  ๑๕ วันท ำ
กำร   

- 
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9. การบันทึกข้อร้องเรียน 
3.1  กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรำยละเอียด คือ ชื่อ–  สกุล ผู้ร้องเรียนที่อยู่  

หมำยเลขติดต่อกลับ  เรื่องร้องเรียน และสถำนที่ เกิดเหตุ 
3.2 ทุกช่องทำงที่ มี กำรร้องเรียน เจ้ำหน้ำที่  ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึกข้อร้องเรียน 
 

10. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้ งกลับผู้ร้องเรียน 
-  กรณีเป็นกำรขอข้อมูลข่ำวสำร ประสำนหน่วยงำนผู้ ครอบครองเอกสำรเจ้ำหน้ำที่ ที่เกีย่วข้อง 

เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
         - ข้อร้องเรียน ที่เป็นกำรร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำน เช่น  ไฟฟ้ำ 
สำธำรณะดับ กำรจัดกำรขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวนเป็นต้น  จัดท ำบันทึกข้อควำม 
เสนอไปยังผู้บริหำรเพ่ือสั่งกำรหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอำจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงำนที่เกีย่วข้อง 

- ข้อร้องเรียน ที่ไม่อยู่ ในอ ำนำจควำมรับผิดชอบของเทศบำลต ำบลหนองแคให้ด ำเนินกำร 
ประสำน แจ้งหน่วยงำนภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วและถูกต้องชัดเจนในกำรแก้ไข 
ปัญหำต่อไป 

- ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงำน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนท ำหนังสือร้องเรียนควำมไม่ 
โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้เจ้ำหน้ำที่จัดท ำบันทึกข้อควำมเพ่ือเสนอผู้ บริหำรพิจำรณำสั่งกำรไป 
ยังหน่วยงำนที่รับผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป 
 
๑1. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน 
ให้หน่วยงำนที่ เกีย่วข้อง รำยงำนผลให้ทรำบภำยใน ๕ วันท ำกำร เพื่อเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ ฯจะได้ 
แจ้งผู้ร้องเรียนทรำบต่อไป 
 
๑2. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอหนองแค ทราบ 
- รวบรวมและรำยงำนสรุปกำรจัดกำรข้อร้องเรียนประจ ำเดือน รำยงำนให้ศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอหนองแค 
ทรำบทุกเดือน 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบค ำร้อง/ทุกข์/ร้องเรียน กำรทุจริตคอร์รัปช่ันและประพฤตมิิชอบ 

ที่ศูนย์กำรทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบทศบำลต ำบลหนองแค 

          วันที.่..........เดือน............................. พ.ศ. .................. 

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

เรียน   นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองแค 

  ข้ำพเจ้ำ............................................... อำยุ............ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี................ หมู่ที่….... 
ต ำบล........................... อ ำเภอ........................... จังหวัด......................... โทรศัพท์.................................... 
อำชีพ.................................................................ต ำแหน่ง........................................................................... 
ถือบัตร.............................................................เลขที.่................................................................................. 
ออกโดย............................................วันออกบัตร......................................บัตรหมดอำยุ........................... 
มีควำมประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพ่ือให้ศูนย์กำรทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบเทศบำลต ำบลหนอง
แค  พิจำรณำด ำเนินกำรช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหำใน 
เรื่อง……….......................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... .............................................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
 
  ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำค ำร้องทุกข์/ร้องเรียนตำมข้ำงต้นเป็นจริง และยินดีรับผิดชอบ
ทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำหำกจะพึงมี 

โดยข้ำพเจ้ำขอส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ำมี) ได้แก่ 
 ๑) ................................................................................................... จ ำนวน............ชุด 
 ๒) ........................................................................................... ....... จ ำนวน............ชุด 

3) ........................................................................................... ....... จ ำนวน............ชุด 
  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

    ขอแสดงควำมนับถือ 
(ลงชื่อ) ................................................ 

                   (............................................) 
                               ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
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แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรียน  (โทรศัพท์)                        

ที่ศูนย์กำรทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบเทศบำลต ำบลหนองแค 

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

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

เรียน   นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองแค 

  ข้ำพเจ้ำ....................................................... อำยุ.........ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี............. หมู่ที่.......... 
ถนน................................ต ำบล........................... อ ำเภอ........................... จังหวัด......................... โทรศัพท์
..................................อำชีพ............................................ต ำแหน่ง................................... 
มีควำมประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพ่ือให้เทศบำลต ำบลหนองแคพิจำรณำด ำเนินกำรช่วยเหลือหรือแก้ไข
ปัญหำในเรื่อง………...........................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. .......................... 
................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. .......................... 
.......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. .......................... 
โดยขออ้ำง............................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. .......................... 
................................................................. ......................................................................................  
..................................................................................................... เป็นพยำนหลักฐำนประกอบ 
  ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำค ำร้องทุกข์/ร้องเรียนตำมข้ำงต้นเป็นจริง และ เจ้ำหน้ำทีไ่ด้แจ้ง
ให้ข้ำพเจ้ำทรำบแล้วว่ำหำกเป็นค ำร้องที่ไม่สุจริตอำจต้องรับผิดตำมกฎหมำยได้ 
 

                                                     ลงชื่อ…………………………………… เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่อง 
                                                        วันที่...........................................เวลำ........................... 

 

 
 

 



 
 
 
 


