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1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพ่ือใหหนวยงานมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษรท่ีแสดงถึง
รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ  ของหนวยงานและสรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพเกิดผลงานท่ีไดมาตรฐานเปนไปตาม
เปาหมาย ไดผลผลิตหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนงาน 
 1.2 เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานและการพัฒนาให
การทํางานเปนทีมและใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับ
บุคคลภายนอกหรือผูใชบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนงาน เพ่ือท่ีรับบริการตามความ
ตองการ 
 1.3 เพ่ือแสดงถึงข้ันตอนกระบวนการเรื่องรองเรียนการทุจริตคอรัปชั่นในสวนราชการเทศบาลตําบล
โนนไทย 
 1.4 เพ่ือใชเปนคูมือเอกสารในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลโนนไทยใหมี
มาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
 1.5 เพ่ือใหเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลโนนไทยทราบกระบวนงานเพ่ือนําไปปรับพัฒนาใหมีความ
รวดเร็วถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 
2. ขอบเขต 
 2.1 คูมือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมข้ันตอนการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตคอรัปชั่นตรวจสอบและจําแนก
เรื่อง ซ่ึงงานนิติกร สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนไทย ทําหนาท่ีหลักในการประสานงานและติดตามเฉพาะกรณี
การทุจริตคอรัปชั่นในสวนราชการ โดยงานนิติกร จะดําเนินการติดตามเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นอยางตอเนื่อง
จนไดขอยุติตลอดจนรวบรวมปญหา และจัดทํารายงานผล 
 2.2 การรองเรียนแบงได 2 กรณี ดังนี้ 
  1) รองเรียนมาท่ีเทศบาลตําบลโนนไทย 
  2) รองเรียนผานเว็บไซตเทศบาลตําบลโนนไทย 
 
3. คําจํากัดความ  
 เรื่องรองเรียนการทุจริต หมายถึง เรื่องท่ีผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการปฏิบัติของ
เจาหนาท่ี หรือสวนราชการ ในกรณี ทุจริตคอรัปชั่นในสวนราชการ เชน การใหหรือรับสินบน หรืออ่ืนใด      
เปนตน 
 ผูรองเรียน หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบหรือผูพบเห็นการกระทําทุจริตคอรัปชั่นในหนวยงานราชการ
ดําเนินการรองเรียนได 
 หนวยงานรับเรื่องรองเรียน หมายถึง งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนไทย 
 
4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 การจัดการติดตามขอรองเรียนการทุจริต เทศบาลตําบลโนนไทย 
 4.1 นายกเทศมนตรีตําบลโนนไทยเปนผูรับทราบรายงานผลการติดตามขอรองเรียนการทุจริต 
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 4.2 ปลัดเทศบาลเปนผูพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของขอรองเรียนการทุจริต ในกรณีของสวน
ราชการ 
 4.3 ผูอํานวยการกองทุกกอง / หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล มีหนาท่ีเปนผูพิจารณากลั่นกรอง
รายละเอียดขอรองเรียนการทุจริตเบื้องตน 
 4.4 งานนิติกร มีหนาท่ีรับเรื่องและจัดทํารายงานติดตามผลการดําเนินการขอรองเรียนการทุจริต 
 4.5 งานการเจาหนาท่ี ตรวจสอบและสงเรื่องใหสวนราชการท่ีถูกรองเรียน 
 4.6 สวนราชการเทศบาลตําบลโนนไทย รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหนาการดําเนินงาน
ตอขอรองเรียน กรณี เจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลโนนไทย กระทําทุจริตในเทศบาลตําบลโนนไทย 
 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนใหงานนิติการ เทศบาลตําบลโนนไทย สงเรื่องรองเรียนไปยังสวน
ราชการท่ีเก่ียวของ และติดตามผลอยางตอเนื่องจนไดขอยุติ 
 ผูรองเรียนการทุจริต ใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 5.1 งานนิติการ เทศบาลตําบลโนนไทย รับเรื่องรองเรียนการทุจริตตามชองทางสื่อสารตาง ๆ ของ
เทศบาล 
 5.2 งานนิติการ เทศบาลตําบลโนนไทย ตรวจสอบและจําแนกเรื่องรองเรียนวาเก่ียวกับสวนราชการใด
และดําเนินการเสนอหนังสือ หากพบวาเปนเรื่องเก่ียวกับบุคคลและสวนราชการในสังกัดใหสงไปท่ีงานการ
เจาหนาท่ี 
 5.3. งานการเจาหนาท่ี เทศบาลตําบลโนนไทย ตรวจสอบและสงเรื่องใหสวนราชการท่ีถูกรองเรียน 
 5.4 สวนราชการท่ีถูกรองเรียนพิจารณาขอรองเรียน 
  - กรณีไมมีมูลใหหนวยงานท่ีถูกรองเรียนสงเรื่องคืนตามลําดับ พรอมแจงใหผูรองเรียนทราบ 
  - กรณีมีมูลใหหนวยงานท่ีถูกรองเรียนใหดําเนินการตามข้ันตอน พรอมสําเนาแจงใหงานนิติ
การเทศบาลตําบลโนนไทย ทราบภายใน 15 วัน 
 5.5 หนวยงานท่ีถูกรองเรียนดําเนินการตามขันตอน เชน แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง หาก
พบวามีความผิด เชน ทางอาญา ทางวินัย ทางปกครอง ใหดําเนินการตามข้ันตอน 
 5.6 งานนิติการ เทศบาลตําบลโนนไทย ติดตามเรื่องรองเรียนอยางตอเนื่องจนไดขอยุติ 
  - กรณีเรื่องท่ัวไป ติดตามเรื่องภายใน 60 วันทําการและทุก ๆ 30 วัน 
  - กรณีเรื่องดวนหรือสําคัญ ติดตามเรื่องภายใน 30 วันทําการและทุก ๆ 15 วัน 
  - กรณีเรื่องท่ีกําหนดระยะเวลา ติดตามเรื่องเม่ือครบกําหนดระยะเวลาและติดตามทุก 7 วัน 
 5.7 สวนราชการท่ีถูกรองเรียนใหรายงานตามข้ันตอนปกติและใหสรุปรายงานสงงานนิติการทุกวันท่ี 
5 ของเดือน 
 5.8 สวนราชการท่ีถูกรองเรียนแจงผลการจัดการเรื่องรองเรียนไปยังรองเรียน พรอมท้ังสําเนาใหงาน
นิติการทราบ 
 5.9 งานนิติการดําเนินการวิเคราะหสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริตและความคืบหนา
ในภาพรวมของเทศบาลตําบลโนนไทย 
  - กรณีหากพบขอมูลไมครบถวนหรือมีขอสงสัยแจงสวนราชการท่ีถูกรองเรียนเพ่ือขอขอมูล
เพ่ิมเติม 
  - กรณีขอมูลครบถวน งานนิติการเทศบาลตําบลโนนไทย ดําเนินการสรุปเสนอรายงานตอไป 
 5.10 งานนิติการ ดําเนินการเสนอรายงานผูบริหารทุกวันท่ี 10 ของเดือน และสงให สํานักงาน 
ป.ป.ท. ดําเนนิการสรุปในภาพรวมของประเทศ 
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6. (Work Flow) กระบวนการ 
 ช่ือกระบวนงาน : การจัดการติดตามขอรองเรียนการทุจริต ของเทศบาลตําบลโนนไทย 
 ขอกําหนดท่ีสําคัญ : ความสําเร็จในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการติดตามขอรองเรียน 
 ตัวช้ีวัด : ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการติดตามขอรองเรียน 

ข้ันตอนการทํางาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ผูรองสงเรื่องรองเรียนการทุจริตตามชองทางสื่อสารตาง ๆ 
ของเทศบาลตําบลโนนไทย 

งานนิติการ รับเรือ่ง 5 นาที งานนิติการ 
ทต.โนนไทย 

งานนิติการ ตรวจสอบและจําแนกเรื่องรองเรียน นําเสนอ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ หากพบวาเปนเรื่องเก่ียวกับบุคลากร
และสวนราชการในสังกัดใหสงเรื่องไปท่ีงานการเจาหนาท่ี 

ตรวจสอบและจําแนก
เรื่องรองเรียน 

3 วัน งานนิติการ 
ทต.โนนไทย 
 

งานเจาหนาท่ี ตรวจสอบและสงเรื่องใหสวนราชการท่ีถูก
รองเรียน 

 
สงเรื่องรองเรียนให

หนวยงานท่ีเก่ียวของ
พิจารณา 

 

 
3 วัน 

งานนิติการ 
ทต.โนนไทย 

งานนิติการ ติดตามความกาวหนากับหนวยงานท่ีเก่ียวของ โย
มีการกําหนดระยะเวลาทุกวันท่ี 5 ของเดือน โดยการ
ประสานเบื้องตนใหสงภายในวันท่ีกําหนด 

 
ติดตามความกาวหนา

การดําเนินการท่ี
เก่ียวของกับเรื่อง

รองเรียน 
 

 
15 วัน 

งานนิติการ 
ทต.โนนไทย 

สวนราชการท่ีถูกรองเรียนรายงานตามข้ันตอนปกติและสรุป
รายงานสงงานนิติการทุกวันท่ี 5 ของเดือนและแจงผลการ
จัดการเรื่องรองเรียนไปยังผูรองเรียนพรอมท้ังสําเนาใหงาน
นิติการทราบ 

 
สวนราชการท่ีไดรับ
เรื่องรองเรียน สรุป

รายงานแจงใหกับงาน
นิติการ 

- กรณีปกติ
ท่ัวไป 30 – 
60 วัน 
- กรณีเรงดวน
หรือสําคัญท่ี
สงผลกระทบใน
วงกวาง 15 – 
30 วัน 

หนวยงานท่ี
ถูกรองเรียน 

งานนิติการ ดําเนินการวิเคราะหสรุปผลการดําเนินการเรื่อง
รองเรียนการทุจริตและความคืบหนาในภาพรวม 
- กรณีหากพบขอมูลไมครบถวนหรือมีขอสงสัย แจงหนวยงาน
ท่ีถูกรองเรียนเพอขอขอมูลเพ่ิมเติม 
- กรณีขอมูลครบถวน งานนิติการ สรุปเสนอรายงานตอไป 
- งานนิติการ ดําเนินการเสนอรายงานผูบริหารทุกวันท่ี 10 
ของเดือน 

 
 

งานนิติการ วิเคราะห
สรุปผลเรื่องรองเรียน

ในภาพรวม 

 
 

7 วัน 

งานนิติการ 
ทต.โนนไทย 

งานนิติการ จัดทํารายงานเสนอสํานักงาน งานนิติการ จัดทํา
รายงานเสนอสํานักงาน 

ป.ป.ท. 
 

7 วัน งานนิติการ 
ทต.โนนไทย 
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7. มาตรฐานคุณภาพ 

ลําดับ ผัง 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐาน 
คุณภาพ 

ผูรับผิดชอบ 

1 งานนิติการ 
รับเรื่อง 

5 นาที ผูรองสงเรื่องรองเรียนการทุจริตตาม
ชองทางสื่อสารตาง ๆ ของเทศบาล
ตําบลโนนไทย 

ลงทะเบียนรบั
ดวยความรวดเร็ว 

งานนิติกร 

2.  ตรวจสอบและ
จําแนกเรื่อง
รองเรียน 

3 วัน งานนิติการ ตรวจสอบและจําแนก
เรื่องรองเรียน นําเสนอหนวยงานท่ี
เก่ียวของหากพบวาเปนเรื่องเก่ียวกับ
บุคลากรและสวนราชการในสังกัดให
สงเรื่องไปท่ีทํางานการเจาหนาท่ี 

ตรวจสอบความ
รวดเร็ว 

งานนิติกร 
 

3. สงเรื่องรองเรียน
ใหหนวยงานท่ี

เก่ียวของ
พิจารณา 

3 วัน งานการเจาหนาท่ี ตรวจสอบและสง
เรื่องใหสวนราชการท่ี ถูกรองเรียน 

ตรวจสอบสงเรื่อง
ให ส วนราชการ
ดวยความรวดเร็ว 

นัก
ทรัพยากร
บุคคล / 

งานนิติการ 
4. ติดตาม

ความกาวหนา
การดําเนินการท่ี
เก่ียวของกับเรื่อง

รองเรียน 

15 วัน งานนิติการ ติดตามความกาวหนากับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยกําหนด
ระยะเวลา ทุกวันท่ี 5 ของเดือน โดย
ประสานเบื้องตนใหสงภายในวันท่ี
กําหนด 

ติดตามดวยความ
รวดเร็ว 

งานนิติการ 

5. สวนราชการท่ี
ไดรับเรื่อง

รองเรียนสรุป
รายงานแจงใหกับ

งานนิติกร 

- กรณีปกติท่ัวไป 
30 – 60 วัน 
- กรณีเรงดวน 
หรือ สําคัญท่ี
สงผลกระทบ ใน
วงกวาง 15 – 
30 วัน 

สวนราชการท่ีถูกรองเรียนรายงาน
ตามข้ันตอนปกติและสรุปรายงานสง
งานนิติการ ทุกวันท่ี 5 ของเดือนและ
แจงผลการจัดการเรื่องรองเรียนไปยัง 
ผูรองเรียนพรอมท้ังสําเนาให งานนิติ
การทราบ 

ราย งานให ตร ง
ตามกําหนดเวลา
และถูกตอง 

หนวยงานท่ี
ถูกรองเรียน 

6. งานนิติการ
วิเคราะหสรุปผล
เรื่องรองเรียนใน

ภาพรวม 

7 วัน งานนิติการ ดําเนินการวิ เคราะห
สรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน
การ ทุจริ ตและความ คืบหน า ใน
ภาพรวม 
- กรณีหากพบขอมูลไมครบถวนหรือ
มีข อสงสั ย  แจ งหน วย ง าน ท่ี ถู ก
รองเรียนเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม 
- กรณีขอมูลครบถวน งานนิติการ
ดําเนินการสรุปเสนอรายงานตอไป 
- งานนิติการดําเนินการเสนอรายงาน
ผูบริหารทุกวันท่ี 10 ของเดือน 

วิเคราะหไดอยาง
ถูกตองและ
ครบถวน 

งานนิติการ 

7. งานนิติการ จัดทํา
รายงานเสนอ
สํานัก ป.ป.ท. 

7 วัน งานนิติการ จัดทํารายงานเสนอ
สํานักงาน ป.ป.ท. 

จัดทํารายงานให
ถูกตองครบถวน 

งานนิติการ 
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8. ระบบติดตามและประเมินผล 
 ในการติดตามเรื่องรองเรียนการทุจริต งานนิติการ เทศบาลตําบลโนนไทย จะดําเนินการประสานงาน
เบื้องตนกับสวนราชการท่ีถูกรองเรียนใหดําเนินการรายงานความคืบหนา หรือผลขอยุติ ภายในทุกวันท่ี 5 ของ
เดือน และมีการเก็บรวบรวมการรายงานเรื่องรองเรียนเปนประจําทุกเดือน เพ่ือจัดทําแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 
9. เอกสารอางอิง 
 ศูนยอํานวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ (ศอตช.), สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 
 
10. แบบฟอรมท่ีใช 
 แบบรายงานความคืบหนาการดําเนินงานตอขอรองเรียน กรณี เจาหนาท่ีของรัฐกระทําการทุจริตใน
ภาครัฐ 


