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คํานาํ 

คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นกรอบหรือแนว
ทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กรณีมีการร้องเรียนว่ามีการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลริมปิง เพ่ือให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕4๖ ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการ ให้บริการ ไม่มี
ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอํานวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ําเสมอ  

ทั้งนี้ การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อมูล ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ จําเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 
 
 
 
 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เทศบาลตําบลริมปิง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือการปฏบิตัิการจดัการเรือ่งร้องเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ 
ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอํานวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ําเสมอ นั้น  

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ  จําเป็นต้องมีขั้นตอนกระบวนการ 
และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของเทศบาล

ตําบลริมปิง มีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
๒. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณี

การทุจริตและประพฤติมิชอบที่กําหนดไว้อย่างสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ  
3. เพ่ือให้ประชาชนทราบขั้นตอนการดําเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  

๓. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เทศบาลตําบลริมปิง ได้ตระหนักถึงยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
และตามแนวทางแห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตําบลริมปิง และให้มีการปฏิบัติตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕46 เพ่ืออํานวยความสะดวก
เกี่ยวกับการรับเรื่องเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการทํางาน จึงจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตําบลริมปิง  

4. สถานที่ตั้ง  
สํานักงานเทศบาลตําบลริมปิง ตําบลริมปิง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

๕. หน้าที่รับผิดชอบ  
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษา รับปัญหาความ

ต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน  
 
 
 
 
 

 
คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลริมปิง  
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6. คําจํากัดความ  
“ผู้รับบริการ” หมายความว่า ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป  
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลริมปิง  
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่น  
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งใน

ตําแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุม ดูแล การรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่า
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความ รวมถึงการประมาทเลินเล่อ
ในหน้าที่ดังกล่าวด้วย  

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบทั้งทางตรง และทางอ้อม
จากการดําเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลริมปิง  

“การจัดการเรื่องร้องเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/คํา
ชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล  

“ผู้ร้องเรียน” หมายความว่า ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลริมปิงผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน / การให้
ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น การชมเชย  

“ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน” หมายความว่า ช่องทางต่างๆที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วย
ตนเอง ทางโทรศัพท์ เว็บไซด์ และช่องทางอ่ืนๆ  

“เรื่องร้องเรียน” - แบ่งเป็นประเภทต่างๆ เช่น  
- ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สอบถามหรือร้องขอข้อมูล  
- การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน  
- การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
- การขอให้เทศบาลแก้ไขปัญหาต่างๆ  
 

7. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
1. ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
2. วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
3. ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูลข้อเท็จจริง 
หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่จะสามารถดําเนินการ
สืบสวนสอบสวนได้ 
4. ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
5. ใช้ถ้อยคําสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
 

 
 
 
คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลริมปิง 
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8. กระบวนการจัดการเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤติมชิอบ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

       ยุติเรื่อง      ไม่ยุติเรื่อง 

   

 

 

 

 

  

 

 
คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลริมปิง 
 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เทศบาลตําบลริมปิง 

2.ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊คเทศบาลตําบลริมปิง 
(เทศบาลตําบลริมปิง จ.ลําพูน) 

1.ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์เทศบาลตําบลริมปิง
(http://www.rimping.go.th/corrupt.php) 

3.ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์เทศบาลตําบลริมปิง 
(หมายเลข 053-500-984) 

4.ร้องเรียนผ่านทางอีเมล์เทศบาลตําบลริมปิง 
Email (rimping.lp42@gmail.com) 

ลงทะเบียน/ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน ไม่ยุติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน 

สิ้นสุดการดําเนินการรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

5.ยื่นด้วยตนเองโดยตรงที่สํานักงานเทศบาล
ตําบลริมปิง (หนังสือ/จดหมาย/บัตรสนเท่ห์) 

http://www.rimping.go.th/corrupt.php
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9 .ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รับเรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียน  
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ สรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปทราบและพิจารณา 
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ/ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง 
5. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ แจ้งผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส เพ่ือทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน 
6. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
7. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์เสนอผุ้บริหาร 
8. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดเก็บเรื่อง 

10. การรับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้า

มายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆโดยมีข้อปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้  
ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาในการดําเนินการ

รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เทศบาลตําบลริมปิง 

ทุกครั้งที่มผีู้ร้องเรียน 
กรณีกล่าวหา 

ภายใน ๑5 วันทําการ  

ร้องเรียนทางเว็บไซต์  ทุกวัน ภายใน ๑5 วันทําการ  
ร้องเรียนทาง Facebook  ทุกวัน ภายใน ๑5 วันทําการ  
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ทุกวัน ภายใน ๑5 วันทําการ  
ร้องเรียนทางอีเมล์ ทุกวัน ภายใน ๑5 วันทําการ  
อ่ืนๆ ทุกวัน ภายใน ๑5 วันทําการ  

 
การร้องเรยีน/แจ้งเบาะแส 
1. ทางเว็ปไซต์เทศบาลตําบลริมปิง http://www.rimping.go.th/corrupt.php 
2. ทาง Facebook เทศบาลตําบลริมปิง  
3. ทางอีเมล์เทศบาลตําบลริมปิง “rimping.lp42@gmail.com” 
4. ทางโทรศัพท์ 053-500-984 
 
11. การบันทึกข้อร้องเรียน  

11.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียนโดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ – นามสกุล ผู้ร้องเรียน กรณีการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ บรรยายลักษณะ
หรือความต้องการ  

11.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกลงสมุดบันทึก
ร้องเรียน  

 
คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลริมปิง 
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๑2. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน  
- กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของส่วนงานไหนประสานส่วนงาน ผู้ครอบครอง

เอกสารเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที  
- เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทําหนังสือ

ร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป  

13. ติดตามการแก้ไขเรื่องร้องเรียน  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน ๑๕ วัน เพ่ือเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้ดําเนินการแจ้งให้   

ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป  

๑4. การรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รวบรวมรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน หลังสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือนํามาวิเคราะห์การจัดการเรื่องร้องเรียน         

ในภาพรวมของหน่วยงาน และใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป  

15. มาตรฐานงาน  
การดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง จดหมาย เว็บไซต์ โทรศัพท์ 

ให้ศูนย์ฯ ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้
แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทําการ  

16. แบบฟอร์ม 
 แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลริมปิง 

17. จัดทําโดย  
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลริมปิง  ตําบลริมปิง อําเภอเมืองลําพูน 

จังหวัดลําพูน ๕1๐๐๐  
- เบอร์โทรศัพท ์๐53-500-984 
- เว็ปไซต์ rimping.go.th/corrupt.php 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลริมปิง 


