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คํานํา 
 

เทศบาลตําบลป
าต้ิวมีบทบาทหน�าท่ีหลักในการกําหนดทิศทางวางกรอบการดาเนินงานการป�องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส$งเสริมและคุ�มครองจริยธรรมของส$วนราชการให�สอดคล�อง
กับยุทธศาสตร)ชาติว$าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือใช�เป+นเครื่องมือสําคัญในการสร�างการมี
ส$วนร$วมจากทุกภาคีเครือข$ายด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตคอร)รัปชั่นการส$งเสริมและคุ�มครอง
จริยธรรมท้ังภาครัฐภาคเอกซนโดยร$วมกําหนดเป�าหมายการพัฒนานากลยุทธ)ไปสู$การปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการท่ีวางไว�ไปสู$เป�าหมายเดียวกันคือความสําเร็จอย$างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอกจากนี้ยังมี
หน�าท่ีสําคัญในการประสานติดตามหน$วยงานท่ีเก่ียวช�องเก่ียวกับการจัดการเรื่องร�องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจากซ$องทางการร�องเรียนของศูนย)ปฏิบัติการต$อต�านการทุจริต ๖ ซ$องทาง ประกอบด�วย           
๑) ตู�ไปรษณีย)เทศบาลตําบลป
าต้ิว ๔๑๙ ถนนอรุณประเสริฐ หมู$ท่ี ๔ ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป
าต้ิว จังหวัด
ยโสธร ๓๕๑๕๐  ๒) เว็บไซต)สํานักงานเทศบาลตําบลป
าต้ิวท่ี http://www.tessabalpatiu.go.th ๓) เฟซบุVค
เทศบาลตําบลป
าต้ิว  ๔) LINE ชุมชนเทศบาลตําบลป
าต้ิว  ๕) ทางโทรศัพท) ๐-๔๕๗๙-๕๓๖๐  ๖) ร�องเรียน
ด�วนตนเอง   ในป]งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เทศบาลตําบลป
าต้ิวได�ทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร�องเรียน/แจ�งเบาะแสด�านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเป+นวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการจัดการ
เรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข)ของสํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลป
าต้ิวหวังเป+นอย$างยิ่งว$าแนวทางปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร�องเรียนการทุจริต/แจ�งเบาะแสด�านการทุจริตและประพฤติมิชอบจะเป+นประโยชน)สาหรับ
หน$วยงานและบุคลากรผู�ปฏิบัติงานท่ีจะนําไปเป+นมาตรฐานอย$างมีคุณภาพ 

 
 
       ศูนย)รับเรื่องราวร�องเรียน/ร�องทุกข) 

   เทศบาลตําบลป
าต้ิว อําเภอป
าต้ิว จังหวัดยโสธร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
บทท่ี๑ 
บทนํา 

 
๑.หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตําบลป
าต้ิวมีบทบาทหน�าท่ีหลักในการกําหนดทิศทางวางกรอบการดําเนินงานการป�องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส$งเสริมและคุ�มครองจริยธรรมของส$วนราชการให�สอดคล�อง
กับยุทธศาสตร)ชาติว$าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือใช�เป+นเครื่องมือสําคัญในการสร�างการมี
ส$วนร$วมจากทุกภาคีเครือข$ายด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจริตคอร)รัปชั่นการส$งเสริมและคุ�มครอง
จริยธรรมบุคลากรเทศบาลตําบลป
าต้ิวทุกระดับกําหนดมาตรการปลูกจิตสานึกป�องกันปราบปรามและสร�าง
เครือข$ายในการป�องกันและปราบปรามการทุจริตมุ$งเน�นป�องกันการทุจริตโดยร$วมกําหนดเป�าหมายการพัฒนา
นากลยุทธ)การป�องกันการส$งเสริมและคุ�มครองจริยธรรมไปสู$การปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีวางไว�ไปสู$
เป�าหมายเคียวกันคือความสําเร็จอย$างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประซาซนได�รับบริการท่ีดีมีความ        
พึงพอใจเชื่อม่ันและศรัทธาต$อการบริหารราชการชองหน$วยงานนาไปสู$ค$าดัชนีภาพลักษณ)ของประเทศไทย
นอกจากนี้ยังมีหน�าท่ีสําคัญในการรับแจ�งเบาะแสและเรื่องร�องเรียนประสานติดตามหน$วยงานท่ีเก่ียวช�องกับ
การจัดการเรื่องร�องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบจากซ$องทางการร�องเรียนของศูนย)ปฏิบัติการต$อต�านการ
ทุจริต ๖ ซ$องทาง ๑) ตู�ไปรษณีย)เทศบาลตําบลป
าต้ิว ๔๑๙ ถนนอรุณประเสริฐ หมู$ท่ี ๔ ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอ
ป
าต้ิว จังหวัดยโสธร ๓๕๑๕๐ ๒) เว็บไซต)สํานักงานเทศบาลตําบลป
าต้ิวท่ี http://www.tessabalpatiu.go.th 
๓) เฟสบุVคเทศบาลตําบลป
าต้ิว  ๔) LINE ชุมชนเทศบาลตําบลป
าต้ิว  ๕) ทางโทรศัพท) ๐-๔๕๗๙-๕๓๖๐      
๖) ร�องเรียนด�วนตนเอง  พ.ศ. ๒๔๖๑  เทศบาลตําบลป
าต้ิวในส$วนการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการตาม
กระบวนงานจัดการเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข)ท่ีสอดคล�องกับพระราชกฤษฎีกาว$าด�วยหลักเกณฑ)และวิธีการ
บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๓๘ กําหนดว$า “เม่ือส$วนราชการใดได�รับการติดต$อสอบถาม
เป+นหนังสือจากประซาซนหรือส$วนราชการด�วยกันเก่ียวกับงานท่ีอยู$ในอํานาจหน�าท่ีของส$วนราชการนั้นให�เป+น
หน�าท่ีของส$วนราชการนั้นท่ีจะต�องตอบคาถามหรือแจ�งการดาเนินการให�ทราบภายใน ๑๕ วันหรือภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมมาภิบาล ซ่ึงอํานาจหน�าท่ีดําเนินการเก่ียวกับข�อร�องเรียนการ
ทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบของเจ�าหน�าท่ีส$วนราชการจึงเป+นเรื่องท่ีศูนย)
ปฏิบัติการต$อต�านการทุจริตเทศบาลตําบลป
าต้ิว จําเป+นต�องดําเนินการเพ่ือตอบสนองความต�องการชองประซา
ซนเพ่ือให�แนวทางการดําเนินงานเป+นไปในทิศทางเดียวกันเกิดเป+นรูปธรรมมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสามารถแก�ไขปcญหา-องประซาซนสร�างภาพลักษณ)และความเชื่อม่ันตอบสนองความต�องการชอง
ประซาซนเป+นสําคัญภายใต�การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร�องเรียน/ร�องทุกข)คือการป�องกันส$งเสริมการ
รักษาและการฟdeนฟูบนพ้ืนฐานชองหลักธรรมมาภิบาลของระบบอย$างสูงสุดและยั่งยืนต$อไป 
 
๒. วัตถุประสงค2 
๑) เพ่ือให�บุคลากรผู�เก่ียวข�องหรือเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบสามารถนาไปเป+นกรอบแนวทางการดาเนินงานให�เกิด  
    รูปธรรมปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร�องเรียน/แจ�งเบาะแสด�านการทุจริตและ  
    ประพฤติมิชอบได�อย$างมีประสิทธิภาพ 

/๒) เพ่ือให�ม่ันใจ… 
 
 



-๒- 
 
๒) เพ่ือให�ม่ันใจว$ากระบวนการจัดเรื่องร�องเรียน/แจ�งเบาะแสด�านการทุจริตและประพฤติมิชอบใช�เป+นแนว 
    ทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีสอดคล�องกับข�อกําหนดระเบียบหลักเกณฑ)และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับ 
    การเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข)อย$างครบถ�วนและมีประสิทธิภาพ 
๓) เพ่ือเป+นหลักฐานแสดงชั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีสามารถถ$ายทอดให�กับผู�เข�ามาปฏิบัติงานใหม$ 
    พัฒนาให�การทางานเป+นมืออาชีพรวมท้ังแสดงหรือเผยแพร$ให�กับบุคคลภายนอกหรือผู�ให�บริการให�สามารถ  
    เข�าใจและใช�ประโยชน)จากกระบวนการท่ีมีอยู$รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
๔) เพ่ือพิทักษ)สิทธิชองประซาซนและผู�ร�องเรียน/แจ�งเบาะแสตามหลักธรรมมาภิบาล 
 
๓. บทบาทหน�าท่ีของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 

มีบทบาทหน�าท่ีในการดาเนินการเสริมสร�างความเข�มแข็งและเป+นเครือข$ายสําคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการต$างๆในการต$อต�านการทุจริตในองค)กรรวมท้ังบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย)ปฏิบัติการ
ต$อต�านการทุจริตคอรัปชั่น 
๑) เสนอแนะแก$หัวหน�าส$วนราชการเก่ียวกับการบีองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส$วน   
    ราชการรวมท้ังจัดทาแผนปฏิบัติการบ�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบชองส$วนราชการ    
    ให�สอดคล�องกับยุทศาสตร)ว$าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวข�อง 
๒) ประสานเร$งรัดและกํากับให�หน$วยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามการ    
     ทุจริตและประพฤติมิชอบของส$วนราชการ 
๓) ดําเนินการเก่ียวกับข�อร�องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบของ 
    เจ�าหน�าท่ีในส$วนราชการ 
๔) คุ�มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพนักงานส$วนท�องถ่ิน 
๔) ประสานงานเก่ียวข�องกับการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการคุ�มครอง 
    จริยธรรมกับหน$วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
๖) ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการ 
    คุ�มครองจริยธรรมเสนอหัวหน�าส$วนราชการและหน$วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
๗) ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน$วยงานท่ีเก่ียวข�องหรือท่ีได�รับมอบหมาย 
 
๔. การร�องเรียน/แจ�งเบาะแส 
๑) ส$งข�อร�องเรียนหรือร�องเรียนด�วยตนเองโดยตรงท่ีเทศบาลตําบลป
าต้ิว เลขท่ี ๔๑๙ หมู$ท่ี ๔ ถนนอรุณ   
    ประเสริฐ ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอป
าต้ิว จังหวัดยโสธร  
๒) ร�องเรียนผ$านเว็บไซต)สํานักงานท่ี http://www.tessabalpatiu.go.th  
๓) ร�องเรียนผ$านศูนย)ดํารงธรรมเทศบาลตําบลป
าต้ิว 
๔) ร�องเรียนทางตู�ไปรษณีย) 
    - หนังสือร�องเรียน (ลงชื่อผู�ร�องเรียน) 
    - บัตรสนเท$ห) (ไม$ลงชื่อผู�ร�องเรียน) 
 
 

/๖) ร�องเรียน... 



-๓- 
 
๖) ร�องเรียนทางโทรศัพท)หรือศูนย)ดํารงธรรมเทศบาลตําบลป
าต้ิว ๐-๔๕๗๙-๕๓๖๐ ต$อ ๒๕  
๗) ร�องเรียนทางเฟสบุVค  “เทศบาลตําบลป
าต้ิว” 

๕.หลักเกณฑ2ไนการรับเรื่องร�องเรียน/แจ�งเบาะแสด�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑) ชื่อท่ีอยู$ของผู�ร�องเรียน/ผู�แจ�งเบาะแส 
๒) วันเดือนป]ของหนังสือร�องเรียน/แจ�งเบาะแส 
๓) ข�อเท็จจริงหรือพฤติการณ)ของร�องเรื่องร�องเรียน/เรื่องแจ�งเบาะแสปรากฏอย$างซัดเจนว$ามีมูลข�อเท็จจริง   
    หรือข้ีซ$องทางการแจ�งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจ�าหน�าท่ี/หน$วยงานจัดแจ�งเพียงพอท่ีสามารถ   
     ดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได� 
๔) ระบุพยานเอกสารพยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ�ามี) 
    - ใช�ถ�อยคําสุภาพหรือข�อความสุภาพ 
๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร�องเรียน/แจ�งเบาะแสด�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
/๗. ข้ันตอน... 



-๔- 
๗. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑) เจ�าหน�าท่ีศูนย)ปฏิบัติการต$อต�านการทุจริตเทศบาลตําบลป
าต้ิวรับเรื่องร�องเรียน/แจ�งเบาะแสด�าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบจากช$องทางการร�องเรียน ๖ ซ$องทาง 

๒) เจ�าหน�าท่ีศูนย)ปฏิบัติการต$อต�านการทุจริตคัดแยกหนังสือวิเคราะห)เนื้อหาของเรื่องร�องเรียน/ 
แจ�งเบาะแสด�านการทุจริตและประพฤติมิขอบ 

๓) เจ�าหน�าท่ีศูนย)ปฏิบัติการต$อต�านการทุจริตสรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือถึงผู�บังคับบัญชา 
เหนือข้ึนไปทราบและพิจารณา 

๔) เจ�าหน�าท่ีศูนย)ปฏิบัติการต$อต�านการทุจริตส$งเรื่องให�หน$วยงานท่ีเก่ียวข�องดาเนินการ /ตอบข�อ 
ซักถามชี้แจงข�อเท็จจริง 

๕) เจ�าหน�าท่ีศูนย)ปฏิบัติการต$อต�านการทุจริตแจ�งผู�ร�องเรียน/ร�องทุกข)รายเบ้ืองต�นภายใน ๑๕ วัน 
๖) เจ�าหน�าท่ีศูนย)ปฏิบัติการต$อต�านการทุจริตรับรายงานและติดตามความก�าวหน�าผลการดําเนินงาน

จากหน$วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
๗) เจ�าหน�าท่ีศูนย)ปฏิบัติการต$อต�านการทุจริตเก็บข�อมูลในระบบสารบรรณเพ่ือการประมวลผลและ 

สรุปวิเคราะห)เสนอผู�บริหาร 
๘) เจ�าหน�าท่ีศูนย)ปฏิบัติการต$อต�านการทุจริตจัดเก็บเรื่อง 

๘. การรับและตรวจสอบข�อร�องเรียนร�องเรียน/แจ�งเบาะแสด�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข�อร�องเรียน/แจ�งเบาะแสด�านการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเข�ามายัง    
    หน$วยงานจากซ$องทางๆโดยมีข�อปฏิบัติตามท่ีกําหนดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวอย$างแบบคําร�องเรียน/ร�องทุกข) (ด�วยตนเอง) (แบบคําร�อง๑) 

 
            สํานักงานเทศบาลตําบลป
าต้ิว 

       ถนนอรุณประเสริฐ ตําบลโพธิ์ไทร   
       อําเภอป
าต้ิว จังหวัดยโสธร 
        ๓๕๑๕๐ 

วันท่ี ........... เดือน .............. พ.ศ ................. 
เรื่อง ................................................................ 
เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลป
าต้ิว 
 

ข�าพเจ�า ........................................................ อายุ ................ ป]อยู$บ�านเลขท่ี............. หมู$ท่ี…………..... 
ตําบล.............................. อําเภอ ................................. จังหวัด ........................ .โทรศัพท).............................. .. 
อาชีพ .............................................................. ตําแหน$ง.. ......................................................................... ........ 
เลขท่ีบัตรประซาซน .................................................................................ออกโดย .................................... ........ 
วันออกบัตร ............................ บัตรหมดอายุ ........................... มีความประสงค)ซอร�องเรียน/แจ�งเบาะแสการ 
ต$อต�านการทุจริตเพ่ือให�เทศบาลตําบลป
าต้ิวพิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือช$วยเหลือและแก�ไขปcญหาใน
เรื่อง 

ท้ังนี้ข�าพเจ�าขอรับรองว$าคาขอร�องเรียน/แจ�งเบาะแสการต$อต�านการทุจริตตามข�างต�นเป+นจริงทุก
ประการ 
โดยข�าพเจ�าขอส$งเอกสารหลักฐานประกอบการร�องเรียน/ร�องทุกข) (ถ�ามี) ได�แก$ 

๑) ........................................................................................ จานวน ............. ชุด 
๒) ........................................................................................ จานวน ............. ชุด 
๓) ........................................................................................ จานวน ............. ชุด 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดาเนินการต$อไป 
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
                                           (                            ) 


