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ค าน า 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของเทศบาลต าบลมะรือโบตก ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้

เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกข์ภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรทุกระดับ เป็นแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เทศบาลต าบลมะรือโบตก ท้ังนี้การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตจ าเป็นต้องมีข้อมูลรายละเอียดการ
ปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอน หรือวิธีการในการ
จัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น ท้ังนี้แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตจะช่วยให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง มาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม  
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล  
เทศบาลต าบลมะรือโบตกมีบทบาทหน้าท่ีในการก าหนดทิศทางวางกรอบการด าเนินงานการ 

ป้องและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560 -2564) 
เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 -2564) สู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ โดยให้เริ่มด าเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็น
ต้นไป รวมท้ังพิจารณากลไกการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) ท้ังนี้ให้หน่วยงานรัฐด าเนินการโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ประกอบเทศบาลต าบลมะรือโบตก ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันของเทศบาลต าบลมะรือโบตก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับตามค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้าง
การมีส่วนร่วมจากทุกข์ภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  การส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมบุคลากรทุกระดับ เป็นแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลต าบลมะรือโบตก  

นอกจากนี้ ยังมีหน้าท่ีส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน   ประสาน   ติดตาม 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียน  การ
ทุจริตของเทศบาลต าบลมะรือโบตก ประกอบด้วย ช่องทางร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ส านักงานปลัดเทศบาล
ต าบลมะรือโบตก ช่องทางโทรศัพท์ 073-569074  ในวันและเวลาราชการ ช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
http://marubotokcity.go.th/ ช่องทาง www.facebook.com/เทศบาลต าบลมะรือโบตก ช่องทางline และช่องทาง
ตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

1.2 วัตถุประสงค์  
1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนว 

ด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เทศบาลต าบลมะรือโบตกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

http://marubotokcity.go.th/
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2) เพื่อให้มั่นใจว่าแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลต าบลมะรือโบ 

ตกใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีสอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

3) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน  



3  

บทที่ 2 
ระบบการจดัการเรื่องร้องเรียนการทจุริต 

2.1 บทบาทหน้าที่รบัผิดชอบของหน่วยงาน  
มีบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเครือข่ายส าคัญในการขับเคล่ือน

นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  
1. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 -2564) และนโยบายของ
รัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง  

2. ประสาน เร่งรัด และก ากับ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ  

3. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน  

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
2.2 หลักเกณฑ์ในการรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต  

2.2.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย  
1) ช่ือ – สกุล และท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียนชัดเจน  
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียนการทุจริต  
3) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องท่ีร้องเรียน ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูลข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานชัดเจนเพียงพอท่ีจะสามารถด าเนินการสืบสวนหรือสอบสวนได้  
4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)  

2.2.2 ข้อร้องเรียนการทุจริตต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมมีูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหาย
ต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

2.2.3 เป็นเรื่องท่ีผู้ร้องเรียนการทุจริตได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ 
ของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลมะรือโบตก 

2.2.4 ไม่เป็นค าร้องเรียนการทุจริตท่ีเข้าลักษณะ ดังต่อไปนี้  
1) ค าร้องเรียนท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วหรือเป็นเรื่องท่ีศาลได้มีค าพิพากษาหรือมี 

ค าส่ังถึงท่ีสุดแล้ว  
2) ค าร้องเรียนท่ีเกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน นอกเหนือจาก 

หลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่ เป็นเรื่องเฉพาะกรณี  
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บทที่ 3 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานเรื่องร้องเรียนการทุจรติ 

3.1 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านทางช่องทางต่างๆ ของเทศบาลต าบลมะรือโบตก โดยให้

เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้ 
3.1.1 เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตตามช่องทางต่างๆ  
3.1.2 เจ้าหน้าท่ีประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
3.1.3 เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  

-กรณีเรื่องยุติ  
ให้แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนการทุจริตทราบภายใน 7 วัน  
-กรณีเรื่องไม่ยุติ  
1) ให้ต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  
2) แจ้งผลหรือด าเนินงานให้ผู้ร้องเรียนการทุจริตทราบภายใน 7 วัน  

3.1.4 เจ้าหน้าท่ีจัดท ารายงานสรุปผลเรื่องร้องเรยีนการทุจริตเสนอผู้บริหารทราบ  
3.2 การบันทึกเร่ืองร้องเรียน  

3.2.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียน โดยมีรายละเอียด ช่ือ -สกุล ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต และสถานท่ีเกิดเหตุรวมถึงสาเหตุ  

3.2.2 ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีต้องบันทึกข้อร้องเรียนการทุจริตลงสมุดคุมเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต  
3.3 การติดตามแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน  

ให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการร้องเรียนการทุจรติ
ทราบภายใน 7 วันทาการ เพื่อด าเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนการทุจริตทราบ  
3.4 การรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ  

-รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานประจ าปี มีความก้าวหน้า
ของการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่องร้องเรียน เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)  
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บทที่ 4 
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทจุริต 

 
ช่องทางการแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริต ความถ่ีในการตรวจสอบช่องทาง หมายเหตุ 
1. ส านักงานเทศบาลต าบลมะรือโบตก 
    (กรณีร้องเรียนด้วยตนเอง) 

ทุกวัน เว้นวันหยุด 
ราชการ 

2. หมายเลขโทรศัพท์ส านักงาน  
    073-569074  

ทุกวัน เว้นวันหยุด 
ราชการ 

3. ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
    http://marubotokcity.go.th  

ทุกวัน - 
4. ทาง www.facebook.com/ 
    เทศบาลต าบลมะรือโบตก  

ทุกวัน - 
5. Line เทศบาลต าบลมะรือโบตก ทุกวัน - 
6. ทางตู้รับฟังความคิดเห็นหน้าเทศบาล ทุกวัน เว้นวันหยุด 

ราชการ 
7. ทางไปรษณีย์  
151 หมู ่5 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.
นราธิวาส 

ทุกวัน - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://marubotokcity.go.th/
http://www.facebook.com/


แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนการทุจรติ 
 

 วันท่ี..........เดือน......................พ.ศ.............  
* หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน..................................................................................................................  
ช่ือ – สกุลผู้ร้องเรียนการทุจริต.........................................................................................................................  
ท่ีอยู่............................................................................................................... ................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................................................. ...............................   
อีเมลล์.................................................................................................................................................................  

ข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียนการทุจริต  
(เรื่อง) ................................................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................................................  
รายละเอียด .........................................................................................................................................  

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

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

..........................................................................................................................................................................  
วัน เดือน ปี/ช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุ 
 เหตุการณ์โดยย่อ .............................................................................................................................. 

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................       
ผู้เกี่ยวข้องกระท าการทุจริต (ถ้าสามารถระบุได้) 

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

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

........................................................................................................................................................................  
* ผู้ท่ีสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้  
ช่ือ.................................................สกุล..................................................หน่วยงาน............................  
หมายเลขโทรศัพท์...................................................................................... ......................................  
* สถานท่ีติดต่อกลับ............................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................... 
 
 
 ** ข้อมูลเกี่ยวกับช่ือ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ และสถานท่ีติดต่อกลับจะถูกจัดเก็บเป็น

ความลับ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง 
   สนง.ทต.มะรือโบตก 

๒.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทต.มะรือโบตก 

http://marubotokcity.go.th 

๓.ร้องเรียนทางโทรศัพท ์ 

    073-569074 

๔.ร้องเรียนทาง Face book 
   ทต.มะรือโบตก 

๕.ร้องเรียนทาง Line  
   ทต.มะรือโบตก 

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลใหศู้นย์รับเรื่องร้องเรียน 

ทต.มะรือโบตก ทราบ (๑๕วัน ) 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน 

ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติแจง้เร่ืองผู้ 

ร้องเรียน ร้องทุกข์ทราบ 

สิ้นสุดการดาเนินการรายงานผล 

ให้ผู้บรหิาร ทราบ 

ไม่ยุต ิยุต ิ

http://marubotokcity.go.th/


 


