
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลม่วงชุม 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  เพ่ือให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เทศบาลต าบลม่วงชุม  จึงก าหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากร
ทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป ดังนี้ 

  1. วางแผนการบริหารอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ
องค์กร 
  2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตราก าลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน  
  3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจของ
องค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
  4. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
  5. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล และสามารถ
ตรวจสอบได้  
  6. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสม และตรงกับความต้องการของบุคลากร  

ประกาศ  ณ  วันที่  28   เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ.2563 

 

 
      
 
 
 
 



การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2563 
เทศบาลต าบลม่วงชุม อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการวางแผนก าลังคน 1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ 
หน่วยงาน  
 
 
 
2. จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก 
หรือโอนย้าย 
 
3. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือ
ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่
ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น  
 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร  
 
 
 
 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดต าแหน่ง
ใหม่เพ่ิม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน  
(วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล การระดมความคิดของ 
คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ) 
 
- ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้าง  
 
 
 
- ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง  
 
 
 
 
- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลากรพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปี พ.ศ. 2563  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตราก าลัง

ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
 

- ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของเทศบาล
ต าบลม่วงชุมเพ่ือวางแผนอัตราก าลังให้มีความครบถ้วน 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบายพัฒนา
บุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ 
 ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
 
 
 
2. กิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส ของเทศบาลต าบลม่วงชุมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563    
 
 
 
 
 
3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/
นโยบายพัฒนาบุคลากรประจ าปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้
บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดัน
นโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป 
 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส ของเทศบาลต าบลม่วงชุม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของเทศบาลต าบลม่วงชุมโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
- ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของ
เทศบาลต าบลม่วงชุมเรียนรู้ด้วยตนเองเก่ียวกับการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการจัด
มุมเอกสารเพื่อการเรียนรู้  

 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  1. ด าเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง 

ตามมาตรฐาน ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ  
 
2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ  
ที่เป็นธรรมเสมอภาค แลสามารถตรวจสอบได้  
 

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
 
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  
 

ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน  

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของเทศบาลต าบลม่วง
ชุมว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
2. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของเทศบาลต าบลม่วงชุมปี 2561  - 2564 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของเทศบาลต าบลม่วง
ชุมว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และพนักงานจ้าง 
ตามค าสั่งของเทศบาลต าบลม่วงชุม  
 
 
 
- มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลม่วงชุมปี 2561  - 
2564 – มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลม่วงชุมปี 
2563 
 



 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้
มีความเหมาะสม และตรงกับความต้องการ
ของบุคลากร 
 

1. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน  

- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน  
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สานธารณะหรือ จิตอาสาของ
เทศบาลต าบลม่วงชุม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
จัดท าโดยเทศบาลต าบลม่วงชุม 

 
 
 
 

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจรติและประพฤติมิชอบ 

ของเทศบาลต าบลมว่งชุม 



ค าน า 
 

แนวทางทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลต าบลม่วงชุม 
จัดท าขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการ เรื่องร้องเรียนของ
เจ้าหน้าที่หน่วยงาน และเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตลอดถึงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเราองร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นใน
เทศบาลต าบลม่วงชุมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และประชาชน และอ านวย
ความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเทศบาลต าบลม่วงชุมทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการร้องเรียนการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดยเทศบาลต าบลม่วงชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
เรื่อง           หน้า 

1. หลักการและเหตุผล 
2. วัตถุประสงค์ 
3. ค าจ ากัดความ 
4. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
5. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
7. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 
8. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
9. การบันทึกข้อร้องเรียน  
10. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการแจ้งกับผู้ร้องเรียน  
11. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  

 
ภาคผนวก  
 แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. หลักการและเหตุผล 
การด าเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 
2580) ตลอดถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ และก าหนด
แนวทางการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน ถือว่าเป็นการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 83 ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการ
ใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน 
15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)”  

 

ซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลต าบลม่วงชุมเป็นหน้าที่ของเทศบาลต าบลม่วงชุมที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลต าบลม่วงชุมมีข้ันตอน 
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

2.2 เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนก าหนด
ไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ  

2.3 เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

 
3. ค าจ ากัดความ 

เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่สังกัด 
เทศบาลต าบลม่วงชุมเช่น การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต หรือพบความผิดปกติใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลต าบลม่วงชุมผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิ
ชอบด้านการทุจริต เช่น มีสิทธิเสนอค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต่อเทศบาลต าบลม่วงชุมหรือส่วนราชการที่
เกี่ยวขอ้ง 

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ เทศบาลต าบลม่วง
ชุม 

การด าเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไขหรือได้
ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน  

4. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
4.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ส านักงานเทศบาลต าบลม่วงชุม 
4.2 ทางไปรษณีย ์(99 หมู่ 1 ต าบลม่วงชุม อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี) 
4.3 ทางโทรศัพท์ (034-602158) 
4.4 ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ เทศบาลต าบลม่วงชุม 
4.5 เว็ปไซต์ ของ เทศบาลต าบลม่วงชุม 
4.6 Facebook ของ เทศบาลต าบลม่วงชุม 
4.7 สายตรงนายกฯ เบอร์โทร 092-4404470 



5. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องร้องเรียนการทุจรติ
จดหมายร้องเรียนหนังสือ
จังหวัด/อ าเภอโทรศัพท์ เป็นต้น 

 
เทศบาลต าบลม่วงชุม 

เรื่องร้องเรียนการทุจรติจาก
เว็บไซต์ (เทศบาลต าบลม่วงชุม) 

 
ทะเบียนหนังสือ 

เทศบาลต าบลม่วงชุม 
 (ระยะเวลาด าเนินการ 3 ชม.) 

 
ทะเบียนหนังสือรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ี และเสนอต่อผู้บังคับบญัชาสั่งการ 

 (ระยะเวลาด าเนินการ 1 วัน) 

 
แจกจ่ายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปด าเนินการตาม

ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
(ระยะเวลาด าเนินการ 3 ชม.) 

 

 
เรื่องร้องเรียนการทุจรติที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย 

- เสนอตามล าดับชั้น  
- แต่งตั้งคณะกรรม 
- ด าเนินการแก้ไข  
- รายงานผลผู้บังคับบัญชา 
-   แจ้งผู้ร้องเป็นหนังสือเพื่อทราบ (กรณีไม่แล้ว
เสร็จภายในครั้งเดียวให้แจ้งครั้งแรกภายใน  
15 วัน) 



6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6.1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบของเทศบาลต าบลม่วงชุม 
6.2 แจ้งค าสั่ งให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบของ เทศบาลต าบลม่วงชุม เพ่ือความสะดวกในการ

ประสานงานกรณีมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ของ เทศบาลต าบลม่วงชุม 
7. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 

เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตที่มายัง เทศบาลต าบลม่วงชุม จาก
ช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้  

 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทางต่างๆ 

ระยะเวลาการด าเนินการ
รับเรื่องร้องเรียน /  

แจ้งเบาะแส 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง  ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 1 วันท าการ  
ทางไปรษณีย ์ ทุกครั้ง ภายใน 1 วันท าการ  
ร้องเรียนทางโทรศัพท ์ ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านตู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์  

ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  
ร้องเรียนทาง Facebook  ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  
สายตรงนายก…… ทุกวันท าการ ภายใน 1 วันท าการ  

 
8. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

8.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
 1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
 2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
 3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล

ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดเจนเพียงพอที่สามารถด าเนินการ
สืบสวน/สอบสวน  

 4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)  
8.2   ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว หรือ

เสียหายต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 

ของเจ้าหน้าทีส่ังกัดเทศบาลต าบลม่วงชุม 
8.4 เรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ใน

การด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูลเก็บเป็นฐานข้อมูล 
8.5 ให้เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้  
 1) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหรือหลักฐาน

แวดล้อมชัดเจน และเพยงพอที่จะท าการสืบสวน ต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2551 จึงจะได้รับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง  

 2) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีค า
พิพากษาหรือค าสั่งที่สุดแล้ว  



 3) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดเป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่ าหน่วยงานดังกล่าวไม่ด าเนินการหรือ
ด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา 

 4) ค าร้องเรียนแจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลด้วยกัน 
 นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้

พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี   
 

9. การบันทึกข้อร้องเรียน  
1) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ 

กลับเรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤติการณ์ที่เก่ียวข้องและสถานท่ีเกิดเหตุ  
2) ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ของเทศบาลต าบลม่วงชุม 
 

10.  การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการแจ้งกับผู้ร้องเรียน  
1) หากเรื่องร้องเรียนอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกองหรือส านักงานให้หน่วยงานนั้นรายงานผลให้ผู้ร้องเรียน

ทราบโดยตรงภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและส าเนาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จ านวน 1 ชุด  
เพ่ือจะได้รวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสต่อไป  

2) หากเรื่องร้องเรียนนั้นผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการโดยตรง ให้รายงาน
ผู้ร้องเรียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ฃ 

  
11.  การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  

1) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจ าไตรมาสรายงานให้นายกเทศบาลต าบลม่วงชุม
ทราบทุกไตรมาส  

2) รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลักจากสิ้นปีงบประมาณเอน ามาวิเคราะห์การจัดการข้อเรียนใน
ภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรต่อไป  


