
 

 

 

คูมือการจัดการเรื่องรองเรยีน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 
เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

 



คำนำ 

   คูมือการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีเทศบาลนครตรังได

จัดทำข้ึนเพ่ือเปนกรอบแนวทางการดำเนินงานเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจาหนาที่ และเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) และยุทธศาสตรชาตวิาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ตลอดจนการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ  

   ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตทุจริตและประพฤติมิ

ชอบที่อาจเกิดขึ้นเทศบาลนครตรังเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเปนประโยชนตอทางราชการ และอำนวย

ความสะดวกตอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 

 

 

   เทศบาลนครตรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

เรื่อง หนา 
1. หลักการ 1 
2. วัตถุประสงค 1 
3. คำจำกัดความ 1 
4. วิธีการท่ีบุคคลภายนอกสามารถทำการรองเรียน 2 
5. ข้ันตอน/วิธีการการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2 
6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน/สวนงานท่ีรับผิดชอบ 3 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 3 
8. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน / แจงเบาะแสดานการทุจริต 4 
9. การรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนของหนวยงาน 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่เทศบาลนครตรัง 

************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

   การดำเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตร 20 ป ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561 - 

2580) ตลอดจนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency 

Assessment : ITA) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

กำหนดแนวทางการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตของหนวยงาน ถือวาเปนการดำเนินงานของหนวยงานของ

รัฐที่เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 38 

กำหนดวา “ เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือจากสวนราชการ

ดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูในอำนาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบ

คำถามหรือแจงการดำเนินการใหทราบภายในสิบหาวันหรือภายในกำหนดเวลาท่ีกำหนดไว” 

   อำนาจหนาที่การดำเนินการเกี่ยวกับการรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการ

ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่สังกัดเทศบาลนครตรัง เปนเรื่องที่จำเปนตองดำเนินการตอการรองเรยีน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 

2. วัตถุประสงค 

   2.1 เพื่อใหการดำเนินงานการจัดการขอรองเรียนและประพฤติมิชอบของเทศบาลนครตรัง   

มีข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน 

  2.2 เพื ่อใหมั ่นใจวาไดปฏิบัติตามขอกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ เกี ่ยวกับการจัดการ       

ขอรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีกำหนดไวอยางสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 

  2.3 เพ่ือเปนแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูปฏิบัติงานใหม รวมท้ัง

เปนการเผยแพรใหกับบุคลากรภายนอกหรือประชาชนผูรับบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจาก

กระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

3. คำจำกัดความ 

   เรื่องรองเรียน หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดมาจากการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ของ

เจาหนาที่เทศบาลนครตรัง เชน มีพฤติการณสอไปในทางทุจริต หรือ พบความผิดปกติในกระบวนการจัดซ้ือ  

จัดจางของเทศบาลนครตรัง 

  ผูรองเรียน / แจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทำอันมิชอบดวยกฎหมาย เก่ียวกับการ

ทุจริตคอรรัปชั่น จึงใชสิทธิเสนอคำรองเรียน/แจงเบาะแสตอนายกเทศมนตรีนครตรังหรือสวนราชการท่ี

เก่ียวของ 

    ผู ถูกรองเรียน / ผูถูกกลาวหา หมายถึง พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานจาง 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง ที่ถูกรองเรียน / กลาวหาวาปฏิบัติหนาท่ี

หรือละเวนการปฏิบตัิหนาท่ีอันสอไปในทางทุจริต  
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  การดำเนินการ  หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน / แจงเบาะแสการทุจริต ตั้งแต

เริ่มกระบวนการรับแจงเรื่อง จนถึงไดรับการแกไขหรือไดขอสรุปขอเท็จจริง เพื่อแจงผูรองเรียนใหทราบถึงผล

การดำเนินการเม่ือเสร็จสิ้น 

4. วิธีการท่ีบุคคลภายนอกสามารถทำการรองเรียน  

  บุคคลภายนอกสามารถทำการรองเรียนผานชองทางดังตอไปนี้  

   4.1 ร องเร ียนดวยตนเอง : สำนักงานเทศบาลนครตร ัง เลขที ่  103 ถนนว ิเศษกุล           

ตำบลทับเท่ียง   อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000  

  4.2 ทางไปรษณีย : สำนักงานเทศบาลนครตรัง เลขท่ี 103 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเท่ียง    

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000  

  4.3 ทางโทรศัพท : 075 – 218017 หรือ 1132 

  4.4 ทางเว็บไซตเทศบาลนครตรัง : www.trangcity.go.th 

  4.5 ทาง E – mail : saraban@trangcity.go.th 

  4.6 ทาง Facebook : PR Nakorntrang 

  4.7 ชองทาง Traffy fondue เทศบาลนครตรัง 

5. ข้ันตอน/วิธีการการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องรองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
รองเรียนดวยตนเอง 

ทางไปรษณีย 

ทางโทรศัพท 

เว็บไซตเทศบาล 

E – mail 

Facebook 

 

ลงทะเบียนรบัเรื่องรองเรียน ฯ 

เสนอผูบังคับบัญชา 

แจกจายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

ยตุิเรื่อง ไมยุติเรื่อง 

แจงผลใหผูรองทราบ - ดำเนินการตามระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

- แจงผูรองเรียนทราบ 

สิ้นสุดการดำเนินการ รายงานผลให

ผูบังคับบัญชาทราบตามลำดับ 

Traffy fondue 
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน/สวนงานท่ีรับผิดชอบ 

  6.1 เจาหนาท่ีสารบรรณกลาง สำนักปลัดเทศบาล รับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบจากชองทางการรองเรียน 

  6.2 เจาหนาท่ีสารบรรณกลาง สำนักปลัดเทศบาล ลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

  6.3 สงตอกองการเจาหนาท่ีเพ่ือเจาหนาท่ีเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

  6.4 เจาหนาท่ีกองการเจาหนาท่ี สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการ ชี้แจงขอเท็จจริง 

กรณีนายกเทศมนตรีนครตรังเห็นสมควรใหแตงตั ้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง หรือมอบหมายใหผู ใด

ตรวจสอบขอเท็จจริง ดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการการสอบขอเท็จจริง และใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้ง

มีหนาที่รวบรวมขอมูลขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ และพิจารณาไตสวนหาขอเท็จจริงวาเรื่องรองเรียนดังกลาวมีมูล

ความจริงหรือไมเพียงใด โดยดำเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว พรอมท้ังเสนอความคิดเห็นใหนายกเทศมนตรีนคร

ตรังพิจารณาสั่งการวามีการกระทำทุจริตเกิดขึ้นหรือไม และเปนการกระทำผิดวินัยหรือไม ประการใด หาก

กรณีไมมีมูลตามที่ควรกลาวหาใหเสนอความคิดเห็นตอนายกเทศมนตรีนครตรังเพื่อสั่งการยุติเรื่องดังกลาว ใน

การพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงใหดำเนินการอยางลับทุกกระบวนการและตองเปดโอกาสใหผูถูกรองเรียน

พิสูจนและชี้แจงขอเท็จจริงอยางเปนธรรม 

  6.5 เจาหนาท่ีกองการเจาหนาที่ จัดทำหนังสือแจงผลตอผูรองเรียน / แจงเบาะแส เพ่ือ

ทราบเบื้องตนภายใน 15 วัน 

  6.6 เจาหนาท่ีกองการเจาหนาท่ีรายงานผลการรองเรียนเสนอตอผูบังคับบัญชา 

  6.7 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรีนครตรังเปนผูมีอำนาจ วินิจฉัย      

ชี้ขาดและคำวินิจฉัยของนายกเทศมนตรีนครตรังใหถือเปนท่ีสุด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / แจงเบาะแส ดานการทุจริตผานชองทาง

ตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกำหนด ดังนี้ 

ชองทางการรองเรียน 
ความถี่ในการตรวจสอบ

ชองทาง 
ระยะเวลาดำเนินการรับเร่ืองรองเรียน 

เพ่ือประสานหาขอเท็จจริง 
หมาย
เหตุ 

1. รองเรียนดวยตนเอง ทุกครั้งท่ีปรากฎการรองเรียน ภายใน 15 วันทำการ  
2. ทางไปรษณีย ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  
3. ทางโทรศัพท ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  
4. เว็บไซตเทศบาลนครตรัง ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  
5. E – mail ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  
6. Facebook ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  
7. ช  อ ง ท า ง  Traffy fondue 
เทศบาลนครตรัง 

ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  

 



- 4 - 

 

8. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน / แจงเบาะแสดานการทุจริต 

  8.1 เรื่องที่นำมารองเรียนตองเปนเรื่องที่ผูรองเรียนไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายอัน

เนื่องมาจากเจาหนาท่ีของเทศบาลนครตรัง ในเรื่องดังตอไปนี้ 

   - กระทำการทุจริตตอหนาท่ีราชการ 

   - กระทำความผิดตอตำแหนงหนาท่ีราชการ 

   - ละเลยหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดใหตองปฏิบัติ 

   - กระทำการนอกเหนืออำนาจหนาท่ี หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 

  8.2 เรื่องที่รองเรียนตองเปนเรื่องจริงที่มีมูล มิใชลักษณะกระแสขาว หรือเปนการใสราย     

ใสความอันเปนเท็จในบางสวนหรือท้ังหมด อันสรางความเสียหายใหแกบุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดลอมท่ีปรากฎ

ชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลที่แนนอน และใชถอยคำสุภาพหรือขอความสุภาพ ประกอบดวยขอมูล

ตอไปนี้ 

   - ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน / ผูแจงเบาะแส 

   - วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน / แจงเบาะแส 

   - ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน 

   - ขอเท็จจริง หรือ พฤติการณของเรื ่องที่รองเรียน / แจงเบาะแส ปรากฏอยาง

ชัดเจนวามีขอมูล ขอเท็จจริงหรือชี้ชองทางแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่ ชัดแจงเพียงพอท่ี

สามารถดำเนินการสืบสวน / สอบสวนได 

   - ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี) 

  8.3 เปนเรื ่องรองเรียน / แจงเบาะแส กรณีไดรับความไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากการ

ปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ของเจาหนาท่ีในสังกัดเทศบาลนครตรัง 

  8.4 เรื่องรองเรียน / แจงเบาะแส ท่ีมีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูล

เพิ่มเติมในการดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สืบสวน ใหทำการยุติเรื่อง หรือรับทราบเก็บเปนขอมูล เพื่อใช

ประกอบในกรณีท่ีปรากฎขอเท็จจริงท่ีประจกัษในภายหลัง 

  8.5 ใหเปนคำรองเรียนท่ีเขาลักษณะดังตอไปนี้ 

   - คำรองเรียน / แจงเบาะแส ท่ีระบุพยานหลักฐานแวดลอมชัดเจนและเพียงพอท่ีจะ

ทำการสืบสวน สอบสวนตอไปได 

   - คำรองเรียน / แจงเบาะแส ที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนคดีที่ศาล

ยุติธรรมหรือศาลปกครองไดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงท่ีสุดแลว 

   - คำรองเรียน / แจงเบาะแส ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ

โดยตรง 

   - คำรองเรียน / แจงเบาะแส ที่เกิดจากการโตแยงสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคล

ดวยกัน นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไวพิจารณา

หรือไม เปนเรื่องเฉพาะรายกรณี ๆ ไป  
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   9. การรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนของหนวยงาน 

   9.1 รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการเรื ่องรองเรียนประจำปงบประมาณให

นายกเทศมนตรนีครตรังทราบ 

   9.2 รวบรวมรายงานสรุปเรื ่องรองเรียน หลังจากสิ ้นปงบประมาณ เพื ่อนำมา

วิเคราะหการจัดการเรื่องรองเรียนในนามของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา

องคกรตอไป 

 


