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คำนำ 
 
  เทศบาลตำบลหนองขาว  มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ  
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการ
สร้างการมีส่วนร่วม  จากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  การส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนา   นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สำคัญในการประสาน  ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื ่อง ร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต              6 ช่องทาง 
ประกอบด้วย ๑) ตู้ไปรษณีย์ เทศบาลตำบลหนองขาว เลขท่ี 99 หมู่ 4 ตำบลหนองขาว อำเภอ               ท่า
ม่วง  จังหวัดกาญจนบุร ี  71110  ๒) เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองขาวwww.nongkhaolocal.go.th                  
๓ ) เฟซบ ุ ๊คเทศบาลตำบลหนองขาว www.facebook.com/nongkhaolocal 4) LINE เทศบาลตำบล                       
หนองขาว 5) ทางโทรศัพท์ 034 – 586208 ต่อ 15  6) ร้องเรียนด้วยตนเอง  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖5  เทศบาลตำบลหนองขาว ได้ทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการ
จัดการเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองขาว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทาง
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์
สำหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีจะนำไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
        เทศบาลตำบลหนองขาว 
           มกราคม  2565 
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บทที่ ๑ 
บทนำ 

 
๑.หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลหนองขาว มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ  
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการ
สร้างการมีส่วนร่วม จากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น   การส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกซน โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนา   นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
นอกจากนี้ยังมีหน้าท่ีสำคัญในการประสาน  ติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 6 ซ่องทาง ประกอบด้วย   
๑) ตู้ไปรษณีย์  เทศบาลตำบลหนองขาว เลขที่ 99 หมู่ 4 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
71110 ๒) เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองขาว www.nongkhaolocal.go.th ๓) เฟซบุ ๊คเทศบาลตำบล               
หนองขาว www.facebook.com/nongkhaolocal  4) LINE เทศบาลตำบลหนองขาว 5) ทางโทรศัพท์ 034 
– 586208 ต่อ 15  6) ร้องเรียนด้วยตนเอง  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖5  เทศบาลตำบลหนองขาว ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ดำเนินการ
ตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 มาตรา ๓๘ กำหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็น
หนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถาม หรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน ๑5 วัน หรือภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมมาภิบาล  ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลหนองขาว  จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลหนองขาว  
เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เกิดเป็นรูปธรรมมีมาตรฐาน  และมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่นตอบสนองความต้องการชอง
ประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริมการ
รักษา และการ ฟื้นฟู บนพื้นฐานชองหลักธรรมมาภิบาลของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค ์
  ๑) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทาง 
การดำเนินงานให้เกิดรูปธรรม  ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤตมิิ
ชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตาม ขั้นตอน ท่ีสอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง กับการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
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  ๓) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน  ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ  รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก  หรือผู้
ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่   รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการใน
การปฏิบัติงาน 
  ๔) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมมาภิบาล 
 
๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็ง  และเป็นเครือข่ายสำคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ  ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
  ๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วนราชการ  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒) ประสาน เร่งรัด  และกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
  ๓) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ 
  ๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
  ๔) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และ
การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๔. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
  ๑) ตู้ไปรษณีย์ เทศบาลตำบลหนองขาว เลขที่ 99 หมู่ 4 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบรุี 71110 
  ๒) เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองขาว  www.nongkhaolocal.go.th 
   ๓) เฟซบุ๊ค เทศบาลตำบลหนองขาว  www.facebook.com/nongkhaolocal 
  4) LINE เทศบาลตำบลหนองขาว 
  5) ทางโทรศัพท์ 034 - 586208 ต่อ 15 
  6) ร้องเรียนด้วนตนเอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖5 เทศบาลตำบลหนองขาว  
5.หลักเกณฑ์ในการรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๑) ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
  ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
  ๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของ ผู้ร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน
ว่ามีมูลข้อเท็จจริง หรือขีช่้องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอ
ท่ี สามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

/4) ระบุ... 
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  ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้าม)ี 
  - ใช้ถ้อยคำสุภาพหรือข้อความสุภาพ       
๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาล 
 

                                                                            1.ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 

                  2.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
  รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต                      เทศบาลตำบลหนองขาว 

 
   ประสานงานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ       3.ร้องเรียนทางโทรศัพท์/ศูนย์ดำรงธรรม 
             ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง            034 – 586208 ต่อ 15 
 
                          4.ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ 
 
                  แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต          5.ร้องเรียนทาง Facebook 
             เทศบาลตำบลหนองขาว              เทศบาลตำบลหนองขาว 
                                     (15วัน) 
 
            ยุติ    ไม่ยุติ  
 
 ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/   ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
 ร้องทุกข์ทราบ       ร้องทุกข์ทราบ 
 
  
 
 
    ส้ินสุดการดำเนินการ 
         รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 
 
๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ๑) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลหนองขาว รับเรื่อง ร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 6 ช่องทาง 

 ๒) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่อง 
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ 

 ๓) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึง
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปทราบและพิจารณา 

 ๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ/
ตอบข้อซักถามช้ีแจงข้อเท็จจริง 

/5) เจ้าหน้าท่ี... 
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 5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รายเบื้องต้นภายใน 

๑5 วัน 
 ๖) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ

ดำเนินงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๗) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื ่อการ

ประมวลผล และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
 ๘) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 
 

๘. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีกำหนด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างแบบคำร้องเรียนทุจริต (ด้วยตนเอง) (แบบคำร้อง ๑) 
 

        ท่ีทำการเทศบาลตำบลหนองขาว 
        เลขท่ี 99 หมู ่4 ตำบลหนองขาว 
        อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  
        71110 

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

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

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 
 

ข้าพเจ้า ........................................................ อายุ ................ ปี อยู่บ้านเลขท่ี............ หมู่ท่ี …………..... 
ตำบล.............................. อำเภอ ................................. จังหวัด ........................ .โทรศัพท์.............................. .. 
อาชีพ ............................................................... ตำแหน่ง.. ........................................................................ ........ 
เลขท่ีบัตรประซาซน .................................................................................ออกโดย .................................... ........ 
วันออกบัตร ............................ บัตรหมดอายุ ........................... มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อใหเ้ทศบาลตำบลหนองขาว พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
ในเรื่อง 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้นเป็นจริง ทุก
ประการ 
 โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 

๑) ........................................................................................ จานวน ............. ชุด 
๒) ........................................................................................ จานวน ............. ชุด 
๓) ........................................................................................ จานวน ............. ชุด 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

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

 

 


