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คำนำ 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื ่องรองเรียนของเทศบาลตำบลชองลม ฉบับนี ้จัดทำขึ ้นเพื ่อเปนแนวทาง          

ในการดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคกร ทั้งนี้ การดำเนินการเรื่องรองเรียนจนไดขอยุติใหมีความรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของผูรอง จำเปนจะตองมี ขั้นตอน กระบวนการ พรอมแนวทาง      

ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน เอกสารฉบับนี้ เกิดจากการรวบรวมขอมูล เอกสารที่เกี่ยวของ

รวมถึงการสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานที่ผานมา โดยมีแบบฟอรม พรอมกรณีตัวอยาง เพื่อใชเปนแนวทาง   

ในการปฏิบัติงานผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารการดำเนินการเรื ่องรองเรียนฉบับนี้ จะเปนประโยชน        

ตอการดำเนินการเรื ่องรองเรียนของเจาหนาที ่ผู ร ับผิดชอบหรือเกี ่ยวของ และพัฒนาระบบการจัดการ           

เรื่องรองเรียนของเทศบาลตำบลชองลม ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป  

 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน 
เทศบาลตำบลชองลม 
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บทนำ 

๑. หลักการและเหตุผล  

เทศบาลตำบลชองลม มีบทบาทหนาที่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงาน   
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ  
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื ่อใชเปนเครื ่องมือสำคัญ          
ในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริม
และคุ มครองจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลชองลมทุกระดับ กำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึก ปองกัน 
ปราบปราม และสรางเครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนปองกันการทุจริต โดยรวมกำหนดเปาหมาย
การพัฒนากลยุทธการปองกัน การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมนำไปสูการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีวางไว
ไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนไดรับบริการท่ีดี มีความพึงพอใจ
เชื่อม่ัน และศรัทธาตอการบริหารราชการของหนวยงาน นำไปสูค าดัชนีภาพลักษณของประเทศไทย              
(CPI : Corruption Perception Index) ประกอบกับหนังสือการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเน ินงานขององค กรปกครองส วนท องถ ิ ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA)      
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไดแจงวา สำนักงาน ป.ป.ช. ไดจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือกระทรวงมหาดไทย
โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนดใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน       
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ซึ่งเปาหมายประกอบดวยเทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล โดยใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
เปนหนวยงานในการจัดต้ังงบประมาณและรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ซึ่งอำนาจหนาที่ดำเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของเจาหนาที ่ส วนราชการ จึงเปนเรื ่องท่ีเทศบาลตำบลชองลม จำเปนตองดำเนินการเพื ่อตอบสนอง            
ความตองการของประชาชน นอกจากนี ้ย ังไดบ ูรณาการรวมกับศูนยจ ัดการเร ื ่องร องเร ียน/รองทุกข               
ศูนยยุติธรรมชุมชนตำบลชองลม เพื่อใหแนวทางการดำเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเปนรูปธรรม        
มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแกไขปญหาของประชาชน สรางภาพลักษณและความเชื่อม่ัน
ตอบสนองความตองการของประชาชนเปนสำคัญ ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข  
คือการปองกัน สงเสริม การรักษา และการฟ นฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)        
ของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป  

๒. วัตถุประสงค  

1) เพื่อใหบุคลากรผูเกี่ยวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนาไปเปนกรอบแนวทางการ 
ดำเนินงานใหเกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2) เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิชอบ   
ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคลองกับขอกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
กับการเรื่องรองเรียน/รองทุกขอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ  

3) เพื่อเปนหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามา
ปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทำงานเปนมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใหบริการ 
ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน  

4) เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

/คำจำกัดความ... 
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3. คำจำกัดความ 

เร ื ่องร องเร ียน หมายถึง ความเดือดรอนเส ียหายอันเกิดจากการปฏิบัต ิหนาท่ีต างๆ              
ของเจาหนาท่ีสังกัดเทศบาลตำบลชองลม เชน การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณสอไปในทางทุจริตหรือพบความผิดปกติ
ในกระบวนการจัดซ้ือ จัดจางของเทศบาลตำบลชองลม  

ผูรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทำอันมิชอบดานการทุจริตคอรัปชั่น      
เชน มีสิทธิเสนอคำรองเรียน/แจงเบาะแสตอเทศบาลตำบลชองลม หรือสวนราชการท่ีเก่ียวของ  

เจาหนาท่ี หมายถึง เจาหนาท่ีของรัฐ พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง  
การดำเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ตั้งแตตนจนถึงการไดรับการแกไข

หรือไดขอสรุปเพ่ือแจงผูรองเรียนกรณีท่ีผูรองเรียนแจงชื่อ ท่ีอยูชัดเจน 

4. บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

มีบทบาทหนาท่ีในการดำเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเป นเครือขายสำคัญ                
ในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกร  

1) เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเ ก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต            
และประพฤติมิชอบของสวนราชการ  

2) ดำเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี      
โดยมิชอบของเจาหนาท่ีในสวนราชการ  

3) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน  
4) ประสานงานเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ        

และการคุมครองจริยธรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
5) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

5. ชองทางการรองเรียน/แจงเบาะแส  

1) รองเรียนดวยตนเอง ท่ีสำนักงานเทศบาลตำบลชองลม  หร ือผ านทางไปรษณีย           
(สำนักงานเทศบาลตำบลชองลม 108 หมูท่ี 5 ตำบลชองลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170) 

          ๒) รองเรียนผานเว็บไซต www.chonglom.go.th 
  3) รองเรียนทางตูรับฟงความคิดเห็น บริเวณหนาเทศบาลตำบลชองลม 
         - หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน) 
         - บัตรสนเทห (ไมลงชื่อผูรองเรียน) 

4) รองเรียนทางโทรศัพท หมายเลข ๐ 5574 1666 ตอ 100 หมายเลขโทรสาร ๐ 5574 1670 
5) รองเรียนสายตรงตอนายกเทศมนตรีตำบลชองลม โทร. 0 5574 1666 ตอ 111 
6) รองเรียนผานทางเฟสบุค “งานประชาสัมพันธ ทต.ชองลม” 

6. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

1) ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส  
2) วัน เดือน ปของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส  
3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของรองเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจน    

วามีมูลขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่/หนวยงาน จัดแจงเพียงพอ             
ท่ีสามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได  

4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี)  
/7.แผนผัง... 

http://www.chonglom.go.th/
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7. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/8.ข้ันตอน... 

รองเรียนผานทาง เฟสบุค 
งานประชาสัมพันธ ทต.ชองลม 

 
 

 

รองเรียนทางโทรศัพท 
๐ 5574 1666 ตอ 100 

 

รองเรียนทางตูรับฟงความคิดเห็น 
บริเวณหนาเทศบาลตำบลชองลม  

- หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน) 
- บัตรสนเทห (ไมลงชื่อผูรองเรียน) 

รองเรียนดวยตนเอง 
ท่ีสำนักงานเทศบาลตำบลชองลม 

รองเรียนทางไปรษณีย 
เทศบาลตำบลชองลม 108 หมู 5 
ตำบลชองลม อำเภอลานกระบือ 
จังหวัดกำแพงเพชร 62170 

 

รับเรื่องรองเรียน / รองทุกข 

ประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการ 
ตรวจสอบขอเท็จจริง 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
เทศบาลตำบลชองลม 

(15 วัน) 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/
รองทุกข ทราบ 

ไมยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/
รองทุกข ทราบ 

 

ยุต ิ ไมยุต ิ

สิ้นสุดการดำเนินการ 
รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

รองเรียนผานเว็บไซต 
www.chonglom.go.th 

 

รองเรียนสายตรงตอนายกเทศมนตรีตำบลชองลม   
โทร. 0 5574 1666 ตอ 111 

http://www.chonglom.go.th/
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8. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ของหนวยงาน  
๑. จัดตั้งศูนย / จุดรับขอรองเรียน / รองทุกข ของประชาชน  
๒. จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีประจำศูนยเรื่องรองเรียน  
๓. แจงผูรับผิดชอบตามคำสั่ง เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 

9. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข จากชองทางตาง ๆ  
ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข ท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ

โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกำหนด ดังนี้ 
 

 
ชองทาง 

 

ความถี่ในการตรวจสอบ
ชองทาง 

ระยะเวลาดำเนินการ  

รับขอรองเรียน / รองทุกข  
เพ่ือประสานหาทางแกไขปญหา 

 
หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง / ทางไปรษณีย ทุกครั้งท่ีมีการรองเรียน ภายใน ๑ วนัทำการ  
รองเรียนทางตูรับฟงความคิดเห็น ทุกวันทำการ ภายใน ๑ วันทำการ  
รองเรียนทางโทรศัพท  
/ สายตรงตอนายกเทศมนตร ี

ทุกวันทำการ ภายใน ๑ วันทำการ  

รองเรียนผานเว็บไซต 
www.chonglom.go.th 

ทุกวันทำการ ภายใน ๑ วันทำการ  

รองเรียนทาง Facebook ทุกวันทำการ ภายใน ๑ วันทำการ  
 

๑0. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑0.๑ ใชถอยคำหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย 

1) ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส 
๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส 
3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื ่องที ่ร องเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจน             

วามีมูลขอเท็จจริงหรือชี้ชองทางแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ีชัดแจงเพียงพอท่ีสามารถดำเนินการ
สืบสวน/สอบสวนได 

๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี) 
๑0.๒ ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปนเรื ่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาว          

ท่ีเสียหายตอบุคคลอ่ืนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๑0.๓ เปนเรื่องที่ผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ

ของเจาหนาท่ีสังกัดเทศบาลตำบลชองลม 
๑0.๔ เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสที่มีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอหรือไมสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมได 

ในการดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปนขอมูลและเก็บเปนฐานขอมูล 
 
 

/10.5 ใหเปน... 
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๑0.๕ ใหเปนคำรองเรียนท่ีเขาลักษณะดังตอไปนี้ 
๑) คำรองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีเปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหระบุพยานหลักฐานแวดลอมชัดเจน

และเพียงพอท่ีจะทำการสืบสวน สอบสวนตอไปได ซ่ึงเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
จึงจะรับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเรื่อง 

๒) คำรองเรียน/แจงเบาะแสท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่อง ท่ีศาล                  
ไดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งท่ีสุดแลว 

๓) เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง
หรือองคกรอิสระที่กฎหมายกำหนดไวเปนการเฉพาะ เวนแตคำรองจะระบุวาหนวยงานดังกลาวไมดำเนินการ
หรือดำเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนา ท้ังนี้ ข้ึนอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา 

๔) คำรองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีเกิดจากการโตแยงยังสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกัน 
นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไวพิจารณา

หรือไมเปนเรื่องเฉพาะกรณี 

๑1. การบันทึกขอรองเรียน 
๑) กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผูรองเรียน ท่ีอยู 

หมายเลขติดตอกลับเรื่องรองเรียนการทุจริต พฤติการณท่ีเก่ียวของและสถานท่ีเกิดเหตุ 
๒) ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียนลงในสมุดรับเรื่องรองเรียนการทุจริต

เทศบาลตำบลชองลม 

๑2. การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับขอรองเรียน 
1) กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผู ครอบครองเอกสาร เจาหนาท่ี            

ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 
2) ขอรองเรียน / รองทุกข ที่เปนการรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน 

เชน ไฟฟาสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดตนไม กลิ่นเหม็นรบกวน เปนตน จัดทำบันทึกขอความเสนอ
ไปยังผูบริหารเพ่ือสั่งการหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3) ขอรองเรียน / รองทุกข ที่ไมอยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลชองลม ใหดำเนินการ
ประสานหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหาตอไป 

4) ขอรองเรียนที ่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผู ร องเรียนทำหนังสือรองเรียน        
ความไมโปรงใสในการจัดซื ้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทำบันทึกขอความเพื่อเสนอผู บริหารพิจารณาสั ่งการ         
ไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือดำเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป 

13. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 
ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผลการดำเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทำการ เพ่ือเจาหนาท่ีศูนยฯ 

จะไดแจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป 

14. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
1) ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ใหนายกเทศมนตรีตำบลชองลม

ทราบทุกเดือน 
2) ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพ่ือนำมาวิเคราะหการจัดการ         

ขอรองเรียน / รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา องคกรตอไป 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

แบบคำร้องเรียนการทุจริต 
                    สำนักงานเทศบาลตำบลช่องลม 
                    ๑๐๘ ม.๕ ตำบลช่องลม 
                    อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 

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

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลช่องลม 

  ข้าพเจ้า...........................................................................อายุ.............ปี  บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่........... 

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

โทรศัพท์.............................................อาชีพ............. ..........................................ตำแหน่งงาน....................................................
เลขบัตรประชาชน...........................................................................ออกโดย..............................................................................
วันที่ออกบัตร........................................บัตรหมดอายุ............................................  มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
การต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้เทศบาลตำบลช่องลม พิจารณาดำเนินการตรวจสอบ หรือ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
.......................................................................................................... .........................................................................................  

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

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

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

  ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำขอร้อง/ แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริตตามข้างต้นเป็นจริงทุกประการ โดย
ข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 

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

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

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

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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