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คํานํา 
 
  เทศบาลตําบลหนองขาว   มีบทบาทหนาท่ีหลักในการกําหนดทิศทาง วางกรอบการ
ดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมของ
สวนราชการ  ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใชเปน
เครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวม  จากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปช่ัน  การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน โดยรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนา   
นํากลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือความสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีสําคัญในการประสาน  ติดตามหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดการเรื่อง รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต 6 ชองทาง ประกอบดวย ๑) ตูไปรษณีย เทศบาลตําบลหนองขาว เลขท่ี 99  หมู 4  ตําบลหนอง
ขาว   อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี  71110  ๒ ) เว็บไซต เทศบาลตําบลหนองขาว 
www.nongkhaolocal.go.th ๓) เฟซบุคเทศบาลตําบลหนองขาว www.facebook.com/nongkhaolocal   
4) LINE เทศบาลตําบลหนองขาว 5) ทางโทรศัพท 034 – 586208 ตอ 15  6) รองเรียนดวยตนเอง  
  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖4  เทศบาลตําบลหนองขาว ไดทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเปนวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการ
จัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของสํานักปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว   และหวังเปนอยางยิ่งวาแนวทาง
ปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปนประโยชน
สําหรับหนวยงาน และบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีจะนําไปเปนมาตรฐานอยางมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
        เทศบาลตําบลหนองขาว 
           กุมภาพันธ  2564 
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บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
๑.หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตําบลหนองขาว   มีบทบาทหนาท่ีหลักในการกําหนดทิศทาง วางกรอบการ
ดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมของ
สวนราชการ  ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใชเปน
เครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวม  จากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปช่ัน  การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกซน โดยรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนา   
นํากลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือความสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีสําคัญในการประสาน  ติดตามหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จากชองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต 6 ซองทาง ประกอบดวย   ๑) ตูไปรษณีย  เทศบาลตําบลหนองขาว เลขท่ี 99  หมู 4   ตําบล
หนองขาว   อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี  71110  ๒) เว็บไซต เทศบาลตําบลหนองขาว 
www.nongkhaolocal.go.th  ๓) เฟซบุคเทศบาลตําบลหนองขาว www.facebook.com/nongkhaolocal   
4) LINE เทศบาลตําบลหนองขาว  5) ทางโทรศัพท 034 – 586208 ตอ 15  6) รองเรียนดวยตนเอง  
  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖4  เทศบาลตําบลหนองขาว ในสวนการปฏิบัติงานนั้น 
ดําเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ท่ีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๔๔๖ และพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2562  มาตรา ๓๘  กําหนดวา “เมื่อสวนราชการใด
ไดรับ  การติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน  หรือสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานท่ีอยูในอํานาจ
หนาท่ีของสวนราชการนั้น  ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองตอบคําถาม  หรือแจงการดําเนินการให
ทราบภายใน ๑5 วัน  หรือภายในระยะเวลาท่ีกําหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมมาภิบาล  ซึ่งอํานาจหนาท่ี
ดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ของเจาหนาท่ี
สวนราชการ จึงเปนเรื่องท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตเทศบาลตําบลหนองขาว  จําเปนตองดําเนินการ
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน  นอกจากนี้ยังไดบูรณาการรวมกับศูนยจัดการเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกขเทศบาลตําบลหนองขาว  เพื่อใหแนวทางการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน  เกิดเปนรูปธรรมมี
มาตรฐาน  และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถแกไขปญหาของประชาชน   สรางภาพลักษณและ
ความเช่ือมั่นตอบสนองความตองการชองประชาชนเปนสําคัญ  ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราว
รองเรียน/รองทุกข คือการปองกัน สงเสริม การรักษา และการ ฟนฟู บนพื้นฐานชองหลักธรรมมาภิบาลของ
ระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป 
๒. วัตถุประสงค 
  ๑) เพื่อใหบุคลากรผูเกี่ยวของ หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทาง 
การดําเนินงานใหเกิดรูปธรรม  ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดาน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๒) เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตาม ข้ันตอน ท่ีสอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวของ กับการเรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 
 

/3) เพื่อเปน... 
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  ๓) เพื่อเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน  ท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามา
ปฏิบัติงานใหมพัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ  รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผู
ใหบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู  รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการใน
การปฏิบัติงาน 
  ๔) เพื่อพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมมาภิบาล 
 
๓. บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  มีบทบาทหนาท่ีในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็ง  และเปนเครือขายสําคัญในการ
ขับเคล่ือนนโยบายและมาตรการตางๆ  ในการตอตานการทุจริตในองคกรรวมท้ังบูรณาการเช่ือมโยงกับศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน 
  ๑) เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสวนราชการ  รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของสวนราชการ  ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีเกี่ยวของ 
  ๒) ประสาน เรงรัด  และกํากับใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 
  ๓) ดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดย
มิชอบของเจาหนาท่ีในสวนราชการ 
  ๔) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน 
  ๔) ประสานงานเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุมครองจริยธรรมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
  ๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
  ๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 
๔. การรองเรียน/แจงเบาะแส 
  ๑) ตูไปรษณีย เทศบาลตําบลหนองขาว เลขท่ี 99  หมู 4  ตําบลหนองขาว  อําเภอทามวง  
จังหวัดกาญจนุบรี  71110 
  ๒) เว็บไซต เทศบาลตําบลหนองขาว  www.nongkhaolocal.go.th 
   ๓) เฟซบุค เทศบาลตําบลหนองขาว  www.facebook.com/nongkhaolocal 
  4) LINE เทศบาลตําบลหนองขาว 
  5) ทางโทรศัพท 034 586208 ตอ 15 
  6) รองเรียนดวนตนเอง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖4  เทศบาลตําบลหนองขาว  
5.หลักเกณฑในการรับเร่ืองรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๑) ช่ือ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส 
  ๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส 
  ๓) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของ ผูรองเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยาง
ชัดเจนวามีมูลขอเท็จจริง หรือข้ีชองทางการแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี/หนวยงาน ชัดแจง
เพียงพอท่ี สามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได 

/4)ระบุพยาน... 
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  ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถาม)ี 
  - ใชถอยคําสุภาพหรือขอความสุภาพ       
๖. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตของเจาหนาท่ีเทศบาล 
 

                                                                            1.รองเรียนดวยตนเอง 
 

                  2.รองเรียนผานเว็บไซต 
  รับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริต                      เทศบาลตําบลหนองขาว 

 
   ประสานงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ       3.รองเรียนทางโทรศัพท/ศูนยดํารงธรรม 
             ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง            034 – 586208 ตอ 15 
 
                          4.รองเรียนทางตูไปรษณีย 
 
                  แจงผลใหศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต          5.รองเรียนทาง Facebook 
             เทศบาลตําบลหนองขาว              เทศบาลตําบลหนองขาว 
                                     (15วัน) 
 
            ยุติ    ไมยุติ  
 
 ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/   ไมยุติแจงผูรองเรียน/ 
 รองทุกขทราบ       รองทุกขทราบ 
 
  
 
 
    ส้ินสุดการดําเนินการ 
         รายงานผลใหผูบริหารทราบ 
 
 
๗. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 ๑) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เทศบาลตําบลหนองขาว รับเรื่อง รองเรียน/
แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน 6 ชองทาง 

 ๒) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหาของเรื่อง 
รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิขอบ 

 ๓) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือถึง
ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปทราบและพิจารณา 

 ๔) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการ/
ตอบขอซักถามช้ีแจงขอเท็จจริง 

/5)เจาหนาท่ี... 
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 5) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข รายเบ้ืองตนภายใน 

๑5 วัน 
 ๖) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการ

ดําเนินงานจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 ๗) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการ

ประมวลผล และสรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร 
 ๘) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 

๘. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอยางแบบคํารองเรียนทุจริต (ดวยตนเอง) (แบบคํารอง ๑) 
 

        ท่ีทําการเทศบาลตําบลหนองขาว 
        เลขท่ี 99 หมู 4 ตําบลหนองขาว 
        อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี  
        71110 

 
    วันท่ี ........... เดือน .............. พ.ศ ................. 

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

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว 
 

ขาพเจา ........................................................ อายุ ................ ป อยูบานเลขท่ี............ หมูท่ี …………..... 
ตําบล.............................. อําเภอ ................................. จังหวัด ........................ .โทรศัพท.............................. .. 
อาชีพ ............................................................... ตําแหนง.. ........................................................................ ........ 
เลขท่ีบัตรประซาซน .................................................................................ออกโดย .................................... ........ 
วันออกบัตร ............................ บัตรหมดอายุ ........................... มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแสการ
ตอตานการทุจริต เพื่อใหเทศบาลตําบลหนองขาว พิจารณาดําเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกไข
ปญหาในเรื่อง 

ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคําขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต ตามขางตนเปนจริง ทุก
ประการ 
 โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถาม)ี ไดแก 

๑) ........................................................................................ จานวน ............. ชุด 
๒) ........................................................................................ จานวน ............. ชุด 
๓) ........................................................................................ จานวน ............. ชุด 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

 
                                                     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
          (..............................................) 
         นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว 
                                     
                                                  
 

 

 


