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ศนูย์รบัเรื่องร้องเรียนการทุจรติ  

เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม ่



 
ค าน า 

 

ศูนย์ รั บ เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ยนการทุ จ ริ ต เทศบาลต าบลริ ม เหนื อ มีบทบาทหน้ าที่ หลั ก                                
ในการก าหนดทิศทางวางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการ
ส่งเสริมและ คุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ ส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน                           
โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการประสาน 
ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบจากช่องทาง         
การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ๕ ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ด้วย ตนเอง ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลริมเหนือ ต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   2) เว็บไซต์เทศบาลต าบลริมเหนือ  
http://www.rimnuar.go.th เฟซบุ๊ค “เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” ๔) กล่องรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตในเทศบาลต าบลริมเหนือ ๕) สายด่วนเทศบาลต าบลริมเหนือ ๐๕๓ -๒๙๙ ๑๘๔  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลต าบลริมเหนือได้
ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัด การเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของส านัก
ปลัด เทศบาลต าบลริมเหนือหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัด  การเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน และบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไปเป็น มาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 

 

เทศบาลต าบลริมเหนือ 
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บทที่ 1 บทน า 

 

1.หลักการและเหตุผล 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลต าบลริมเหนือ มีบทบาทหน้าที่หลัก  ในการก าหนด
ทิศทางวางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริม และ 
คุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรเทศบาลต าบลริมเหนือทุกระดับ 
ก าหนดมาตรการ ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการ ทุจริตโดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตาม แผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชน ได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหาร
ราชการของหน่วยงาน น าไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ ของประเทศไทย ( CPI: Corruption Perception Index) 
นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่อง ร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตโดยมี ๕ ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ด้วย ตนเอง ณ ส านักงานเทศบาลต าบลริมเหนือ ต าบลริมเหนือ 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   2) เว็บไซต์เทศบาลต าบลริมเหนือ  http://www.rimnuar.go.th เฟซบุ๊ค 
“เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” ๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในเทศบาลต าบล
ริมเหนือ ๕) สายด่วนเทศบาลต าบลริมเหนือ ๐๕๓ -๒๙๙ ๑๘๔ ในส่วนการปฏิบัติงาน ด าเนินการตาม
กระบวนงานจัดการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถาม
เป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น               
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือ
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอ านาจหน้าที่
ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลต าบลริมเหนือเป็นต้องด าเนินการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลเปียงหลวง เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม
มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไข ปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และ
ความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การ อภิบาลระบบการรับเรื่องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟ้ืนฟูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 

/๒. วัตถุประสงค์... 



- ๒ - 

2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง   
การด าเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง กับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับ ผู้เข้ามา
ปฏิบัติงาน ใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือ               
ผู้ให้บริการให้สามารถ เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ 
ในการปฏิบัติงาน 

4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการ
ขับเคลื่อน นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับ              
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

1)  เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิ ชอบของส่วนราชการรวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วน ราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

2) ประสาน เร่งรัดและก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

3) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่    
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 

4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 

5) ประสานงาน ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

/๖.ติดตาม... 



-๓- 

6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ            
ประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7) ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
1) ด้วย ตนเอง ณ ส านักงานเทศบาลต าบลริมเหนือ ต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่    

2) เว็บไซต์เทศบาลต าบลริมเหนือ  http://www.rimnuar.go.th   

๓) เฟซบุ๊ค “เทศบาลต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”  

๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในเทศบาลต าบลริมเหนือ  

๕) สายด่วนเทศบาลต าบลริมเหนือ ๐๕๓ - ๒๙๙ ๑๘๔ 

5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 

2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ประกอบ เรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน 
ว่ามีมูล ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานชัดแจ้ง                     
เพียงพอที่จะ สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 

 - ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
 

๕.๑ การบันทึกข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑. กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผู้รองเรียน ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียนเรียน และสถานที่เกิดเหตุ 

๒. ทุกชองทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้อง บันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียน /ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 

 

/บทที่ ๒... 



บทที่ ๒ 

ประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกับการร้องเรียน 

๑. ค าจ ากัดความ 

• การร้องเรียน หมายถึง การให้ข้อมูลซึ่งสามารถน าไปเป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีในกรณีที่มีการ
กระท าไมชอบด้วยกฎหมาย กฎระเบียบ การทุจริต การใช้เงินที่ไม่ถูกต้อง การใช้อ านาจโดยมิชอบหรือการ
กระท าใด ๆ ซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ  

• เรื่องร้องเรียน หมายถึง ค าร้องเรียนทีผู่้มีส่วนไดส้วนเสียสามารถร้องเรียนเมื่อพบการกระท าผิดต่าง ๆ ดังนี้  

๑. การไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒. การปฏิบัติไมถู่กต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณ  
๓. การละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่ 
๔. การทุจริตต่อหน้าที่  
๕. การใช้อ านาจในทางมิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตนและผู้อื่น  
๖. การใช้ทรัพย์สิน หรือสิ่งอ านวยความสะดวกใด ๆ ของหน่วยงาน โดยมิไดรับอนุญาต  
๗. การไมร่ายงานความขัดแย้งทางผลประโยชนเมื่อเกิดเหตุแหงการขัดแย้ง 
๘. การเปิดเผยข้อมูลของเทศบาลต าบลริมเหนือโดยมิได้รับอนุญาต 
๙. การเรียกรับผลประโยชนใด ๆ จากประชาชนผู้มาขอรับบริการ  
 

• ผู้ร้องเรียน หมายถึง ผู้มีส่วนได้สวนเสียทุกกลุ่มท่ีแจ้งเบาะแส รองเรียน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าที่ผิด
กฎหมาย การใช้อ านาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การทุจริต การใช้เงินอย่างไม่ถูกต้อง การคอร์รัปชั่นต่อศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลต าบลริมเหนือ เพ่ือให้มีการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงหรือน ามาใช้เป็น
หลักฐานในการด าเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง 

• พยาน หมายถึง บุคคลซึ่งจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานผู้มีอ านาจสืบสวน พนักงานผู้มีอ านาจ
สอบสวน พนักงานผู้มีอ านาจฟ้องคดีหรือศาล 

• ผู้ถูกกล่าวกา หมายถึง ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่าหรือมพีฤติการณ์ปรากฏว่า ได้กระท าการอันเป็นมูลที่จะน าไปสูการ
ถอดถอนจากต าแหนง การด าเนินคดีหรือการด าเนินการทางวินัยตามที่ได้บัญญัติไวและให้หมายความรวมถึง
ตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท าดังกล่าวด้วย 

• การทจุรติ หมายถึง การที่พนักงานหรือผู้บริหารมีเจตนากระท าโดยการฉ้อฉล หลอกลวงปกปิดข้อมูลหรือใช้
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองและพวกพ้อง โดยก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
เทศบาลต าบลริมเหนือทั้งทางตรงและทางออม 

• ทุจริตต่อหน้าที ่หมายถึง การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

๑. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรได
โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

/๒.การปฏิบัติ... 



-๖- 
 
๒. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือ

หน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้นเพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโ้ดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
๓. การใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรได้ โดยชอบส าหรับตนเองหรือ

ผู้อื่น 
๔. การกระท าอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ทีร่าชการ หรือการกระท าความผิดต่อต าแหนหน้าที่

ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 
 

• ประพฤติมิชอบ หมายถึง การใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการผ่าฝืนกฎหมาระเบียบ ค าสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน 

• ประเภทของการทุจริตตามหลักสากล แบงออกเป็น ๗ ประเภท คือ 

(๑) การยักยอกทรัพย์ (Asset Misappropriation) 
(๒) การติดสินบนและการคอร์รัปชัน (Bribery and Corruption) 
(๓) การตกแต่งรายงานทางงบการเงิน (Accounting Fraud) 
(๔) การท าสัญญาและการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Fraud) 
(๕) อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์(Cybercrime) 
(๖) การฟอกเงิน (Money Laundering) 
(๗) ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Fraud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/บทที่ ๓... 



-๗- 

บทที่ ๓ 

แผนผังขั้นตอน/กระบวนการ ระยะเวลา การจัดการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง /จดหมาย/
หนังสือ/กล่องรับเรื่องร้องเรียน 

๒.เว็บไซต์เทศบาลต าบลริมเหนือ  
http://www.rimnuar.go.th 

๓.Facebook “เทศบาลต าบลริมเหนือ 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” 

๔.ทางโทรศัพท์สายด่วน 
เทศบาลต าบลริมเหนือ 

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ/

ลงทะเบียนรับ/เสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ 

เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

แจ้ง /รายการตรวจสอบผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้ผู้บริหารทราบ 

เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

กรณีไม่มีมูล 
กรณีมีมูลกรณีมีมูลหรือเข้าข่าย
การทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

ยุติเรื่องและรายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ 

แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 
(ภายใน ๑๕ วัน) 

นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน 

เสนอผู้บริหารทราบ/
พิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยและความรับผิด

ทางละเมิด 

แจ้งผลการตรวจสอบหรือ
ความคืบหน้าของการ

ด าเนินการให้ผู้ร้องทราบ 
(ภายใน ๑๕ วัน) 

นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน 

คณะกรรมการฯ รายงาน
ผลการสอบสวน/เสนอ
ผู้บริหารและด าเนินการ

ตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

แจ้งผู้ผลการด าเนินการให้ผู้
ร้องรับทราบอีกครั้ง 

 



-๘- 

บทที่ ๔ 

๖.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลต าบลริมเหนือ รับเรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน ๕ ช่องทาง 
2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึง ผู้บังคับบัญชาเหนือ            
ขึ้นไป ทราบและพิจารณา 
4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ/ตอบข้อซักถาม 
ชี้แจงข้อเท็จจริง 
5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน 
6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผล และสรุป
วิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 
 
๗. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องเรียนเพื่อประสาน

หาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ เทศบาล
ต าบลริมเหนือ 

ทุกวัน ๑๕ วันท าการ  

๒.เว็บไซต์เทศบาลต าบลริมเหนือ  
http://www.rimnuar.go.th 

ทุกวัน ๑๕ วันท าการ  

๓.Facebook “เทศบาลต าบลริมเหนือ 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” 

ทุกวัน ๑๕ วันท าการ  

๔.กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตใน
เทศบาลต าบลริมเหนือ 

ทุกวัน ๑๕ วันท าการ  

๕.ทางโทรศัพท์สายด่วน 
เทศบาลต าบลริมเหนือ 

ทุกวัน ๑๕ วันท าการ  

 



แบบค าร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
เทศบาลต าบลริมเหนือ  

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

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

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลริมเหนือ 
ข้าพเจ้า  .................................................................... ...อายุ......................ปี อยู่บ้าน                    

เลขที่.............หมู่ท่ี............ต าบล..............................อ าเภอ................................. จังหวัด.................................. 
โทรศัพท์..............................อาชีพ ........................... ถือบัตร...........................เลขที.่.......................................... 
ออกโดย ................................................วันออกบัตร ...........................วันหมดอายุ ............................................. 

มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ กรณ…ี…………………………………………………. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เทศบาลต าบลริมเหนือพิจารณาด าเนินการดังนี้
................................................................................................................................................ .............................. 
......................................................................................................... ..................................................................... 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้น เป็นจริงทุกประการ            
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 

๑)   .........................................................................จ านวน........ ชุด 
๒)   .........................................................................จ านวน........ ชุด 
๓)   .........................................................................จ านวน........ ชุด 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับค าร้อง 
          (...................................................)  

            ต าแหน่ง.................................................... 
แบบแจ้งผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตอบข้อร้องเรียนเบื้องต้น)  

 



  
ที่ ชม 60201 (เรื่องรองเรียน) /.......................                    

ที่ท าการเทศบาลต าบลริมเหนือ 
หมู่ที่ 1  ต าบลริมเหนือ 

อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  50๑๘๐ 
 

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

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

เรียน ………………………………………………………………..  
  

อ้างถึง  หนังสือร้องเรียน เรื่อง ................................................................ลงวันที่.................................................  
 

ตามที่ท่านได้ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของเทศบาลต าบลริมเหนือ โดยทาง ( ) หนังสือร้องเรียนทางกล่องรับเรื่อง ( ) ด้วยตนเอง                     ( ) 
ทางโทรศัพท์ ( ) อ่ืน ๆ .. . . . . . .ลงวันท่ี. . . . . . . . . . . . เดือน.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .พ.ศ.………… เกี่ยวกับเรื่อง
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................นั้น 

เทศบาลต าบลริมเหนือ ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนของท่านไวแลว ตามทะเบียนรับ เรื่องเลขรับที่
................................ลงวันที่................................. ........ซึ่งเทศบาลต าบลริมเหนือได ้ พิจารณาและตรวจสอบ
เรื่องของท่านแล้วเห็นว่า ………………………………………...................................................  
โดยเทศบาลต าบลริมเหนือได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
........................................................ ..................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ                                         
      

ขอแสดงความนับถือ                                                               
 
 

ร้อยต ารวจตรี 
          (สุภาพ  ยะมะโน)  
                     นายกเทศมนตรีต าบลริมเหนือ 

                                               
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
เทศบาลต าบลริมเหนือ 
 โทร. ๐ ๕๓๒๙ ๙๑๘๔ 


