
 

แนวปฏิบัติการจัดการ 
เร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลป่งไฮ 

อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 
 

 

 

 

 



คำนำ 
เทศบาลตำบลป่งไฮ มีบทบาทหน้าที ่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการป้องกัน  
และปราปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้าง
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั ่น  การส่งเสริมและ
คุ้มครอง จริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนา กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงาน/โครงการที ่วางไวไปสู ่เป้าหมายเดียวกัน  คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สำคัญในการประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 5 ช่องทาง 
ประกอบด้วย 

  1.ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงานเทศบาลตำบลป่งไฮ 
หมู่ที่ 1 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150 ทุกวันเวลาทำการ 
 2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0 4249 0499 โทรสาร 0 4249 0493 ทุกวันเวลาทำการ 
 3.  เว็บไซต์  http:// www.ponghai.go.th 
  4. สื่อสงัคมออนไลน์ http:// www.facebook/เทศบาลตำบลป่งไฮ  
  5. สง่ทางตู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนกังานเทศบาลตำบลป่งไฮ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook/เทศบาลตำบลป่งไฮ


บทท่ี 1 

บทนำ 
 

หลักการและเหตผุล 

เทศบาลตำบลป่งไฮ มีบทบาทหน้าที ่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้
สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการ
สร้างการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุรติคอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและ
คุ ้มครอง จริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลป่งไฮ ทุกระดับ กำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึกการป้องกัน
ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วม
กำหนดเป้าหมายการ พัฒนา นำกลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครอง จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนโครงการที่วางไว้ ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชน
ได้รับบริการที่ดีมีความ พึงพอใจ เชื่อมั่นและศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน  นำไปสู่ค่าดัชนี
ภาพลักษณ์ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน หน่วยงานที่
ติดตามเกี ่ยวข้องกับการจัดการเรื ่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบช่องทางการร้องเรียนของศูนย์
ปฏิบัติการจากต่อต้านการทุจริต6ช่องทาง ประกอบด้วย 1.ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ สำนักงานเทศบาลตำบลป่งไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150ทุกวันเวลาทำการ 
2. ร ้องเรียนทางโทรศัพท์ 0 4249 0499 โทรสาร 0 4249 0493 ทุกวันเวลาทำการ 3. เว็บไซต์ 
http:// www.ponghai.go.th  4.  ส ื ่ อส ั งคมออนไลน์  http:// www.facebook/เทศบาลตำบลป ่งไฮ  
5. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่งไฮ 
 ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น เนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๔๔๖พ.ศ. มาตรา ๓๘ กำหนด
ว่า“เมื่อส่วนราชการใดได้ติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่
ในอำนาจหน้าที ่ของส่วนราชการนั ้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั ้นที ่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการ
ดำเนินการให้ทราบภายใน ๑5 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

  ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นหนา้ที่ 
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อเทศบาลต้านการทุจริตาบลปง่ไฮ เป็นต้อง
ดำเนินการเพื ่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการ 
เรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่งไฮ เพื ่อให้แนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทาง 
เดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาองประชาชน 
สร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่น ตอบสนองความต้องการชองประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบ 
การรับเรื ่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์คือการป้องกัน ส่งเสริม  การรักษา และการฟื้นฟู บนพื้นฐานของ 
หลักธรรมาภิบาลของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 

 

 

http://www.ponghai.go.th/
http://www.facebook/เทศบาลตำบลป่งไฮ


 

วัตถุประสงค์  

 ๑) เพื ่อให้บุคลากรผู ้เกี ่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางการ 
ดำเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ  
ทุจริต และประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบใช้ 
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั ้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้องกับการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  
  ๓) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน 
ใหม่ พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการให้  
สามารถเข้าใจและ ใช้ประโยชน์จากกระบวนการทีม่ีอยู่รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
 ๔) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล  

บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

  มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสำคัญในการขบัเคลื่อน 
นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏบิัตกิาร 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
 ๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ  
ชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่ 
เกี่ยวข้อง  
 ๒) ประสาน เร่งรัดและกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  
 ๓) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 
 ๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ิน  
 5) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ  
คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานชองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

 1. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงานเทศบาลตำบลป่งไฮ หมู่ที่ 1 
ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150ทุกวันเวลาทำการ 
  2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0 4249 0499 โทรสาร 0 4249 0493 ทุกวันเวลาทำการ 
  3.  เว็บไซต์  http:// www.ponghai.go.th 
  4. สื่อสงัคมออนไลน์ http:// www.facebook/เทศบาลตำบลป่งไฮ  
  5. สง่ทางตู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนกังานเทศบาลตำบลป่งไฮ 
 

http://www.facebook/เทศบาลตำบลป่งไฮ


หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๑) ช่ือ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
 ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
  ๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมู ล 
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่  
สามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้  
 ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
  - ใช้ถ้อยคำสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียนรอ้งเรียนการทจุริต   
และประพฤติมิชอบ 

ประสานงานหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทกุข์
ร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

เทศบาลตำบลป่งไฮ 
(๑๕ วัน) 

ยุติเรื่องแจ้งผูร้้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทราบ 

ไม่ยุติแจ้งผูร้้องเรียนการทุจริต   
และประพฤติมิชอบทราบ 

สิ้นสุดการดำเนินการ 
รายงานผลใหผู้บ้รหิารทราบต่อไป 

๑. รอ้งเรียนด้วยตนเอง 

๒. รอ้งเรียนผ่านเว็บไซต ์
เทศบาลตำบลป่งไฮ 

๓. รอ้งเรียนทางโทรศัพท ์
๐ 4249 0496 

๔. รอ้งเรียนทาง Facebook 
เทศบาลตำบลป่งไฮ 

ยุติ ไม่ยุต ิ



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 ๑) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ เทศบาลตำบลป่งไฮ รับเรื่องร้องเรยีน/แจ้งเบาะแส    ด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 5 ช่องทาง  
 ๒) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๓) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผู้บังคับบญัชา 
เหนือข้ึนไป ทราบและพิจารณา  
 ๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด ำเนินการ/ตอบข้อ 
ซักถามช้ีแจงข้อเท็จจริง 
 5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบื้องต้นภายใน  
๑5 วัน  
 ๖) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนนิงาน 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๗) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผลและ  
สรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
 ๘) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้า มายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้ 

จากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด  ดังนี้ 
 

 
 

ช่องทาง 

 
 

ความถี่ในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รับข้อร้องเรียน 

การทจุริต และประพฤติ
มิชอบ 

เพ่ือประสานหาทาง
แก้ไขปัญหา 

 
 

หมายเหต ุ

ร้องเรียนด้วย 
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่งไฮ  

 
 

ทุกครั้งที่มีการรอ้งเรียน 

 
 

ภายใน  ๑  วันทำการ 

 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต ์
เทศบาลตำบลป่งไฮ 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทำการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท ์
๐ 4249 0496 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทำการ  

ร้องเรียนทาง Facebook ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านตู้แสดงความคิดเห็น ทุกวัน ภายใน  ๑  วันทำการ  



 

 

ภาคผนวก 

 

 
 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เขียนท่ี.................................................. 

...................................................... 

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

เรื่อง  ขอร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ในกรณี................................................. 

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ 

ข้าพเจ้า........................................... นามสกลุ....................... อายุ..........ปี  อยู่บ้านเลขที่......... หมู่ที่........ 
ตำบล.........................อำเภอ............................. จังหวัด........................... เบอร์โทรศัพท์......................... 

มีความประสงค์จะขอรอ้งเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ  เรื่อง
................................................................................................ .............................................................................. ....
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .................................................. 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำขอร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ตามข้อความข้างต้นเป็นจริง     
ทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ  (ถ้ามี) ได้แก ่ 

๑)................................................................................................................จำนวน...............................ชุด  

๒).................................................................................................. ..............จำนวน...............................ชุด  

๓).................................................................................................. ..............จำนวน...............................ชุด  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาดำเนินการต่อไป 

 

 

     ลงช่ือ……………………….………………………..ผูร้้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    (.........................................................) 
 

 


