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ค าน า 

 

ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทจุรติ เทศบาลต าบลโพธิไ์ชย มบีทบาทหน้าทีห่ลกั   ในการก าหนดทศิทาง 
วางกรอบการด าเนินงานการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ     การสง่เสรมิและ
คุม้ครองจรยิธรรมของสว่นราชการ ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าตวิา่ด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติ เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืส าคญัในการสรา้งการมสีว่นร่วมจากทกุภาคเีครอืขา่ย               ดา้น
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชัน่ การสง่เสรมิและคุม้ครองจรยิธรรมทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 
โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพฒันากลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิตัติามแผนงาน/โครงการทีว่างไวไ้ปสูเ่ป้าหมาย
เดยีวกนั คอืความส าเรจ็อยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล นอกจากนี้ ยงัมหีน้าทีส่ าคญัในการ
ประสาน ตดิตามหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
จากช่องทาง     การรอ้งเรยีนของศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทจุรติ ๔ ช่องทาง ประกอบดว้ย 1) ตู้
ไปรษณยี ์เลขที ่999    หมู่7 ต าบล โพธิไ์ชย อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จงัหวดั ขอนแก่น 40160  2) เวบ็ไซต”์
ศูนยร์บัแจง้ เบาะแส   เรื่องทจุรติ คอรร์ปัชัน่ เทศบาลต าบลโพธิไ์ชย  http://www.pochai.go.th  3) เฟซบุ๊ค 
“เทศบาลต าบลโพธิไ์ชย” ๔) กล่องรบัเรื่องรอ้งเรยีนการทจุรติในเทศบาลต าบลโพธิไ์ชย 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ศูนยป์ฏบิตักิารต่อต้านการทุจรติ เทศบาลต าบลโพธิไ์ชย 
ไดท้บทวนคู่มอืการปฏบิตังิานกระบวนการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสด้านการทจุรติและประพฤติ
มชิอบเพื่อเป็นวธิปีฏบิตังิาน (Work Instruction) สอดรบักบักระบวนการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน/   รอ้งทกุข์
ของส านักปลดั เทศบาลต าบลโพธิไ์ชย หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคู่มอืการปฏบิตังิานกระบวนการจดัการเรื่อง
ร้องเรยีนการทุจรติ/แจ้งเบาะแสด้านการทุจรติและประพฤตมิชิอบ จะเป็นประโยชน์ส าหรบัหน่วยงาน 
และบุคลากรผูป้ฏบิตังิานทีจ่ะน าไปเป็นมาตรฐานอยา่งมคีุณภาพ 

 

 

            อุ่นเรอืน  สามหมอ 
 (นางอุ่นเรอืน  สามหมอ) 

                    นายกเทศมนตรตี าบลโพธิไ์ชย 
 

http://www.pochai.go.th/
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บทท่ี 1   

บทน า 

 

1.หลกัการและเหตุผล     

 ศูนยป์ฏบิตักิารต่อต้านการทุจรติ เทศบาลต าบลโพธิไ์ชย มบีทบาทหน้าทีห่ลกั ในการก าหนดทศิทาง 
วางกรอบการด าเนินงานการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ   การส่งเสรมิ และ
คุม้ครองจรยิธรรมของสว่นราชการ ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนั   และปราบปราม
การทจุรติ เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืส าคญัในการสรา้งการมสีว่นร่วมจากทกุภาคเีครอืขา่ยดา้นการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติคอร์รปัชัน่ การส่งเสรมิและคุ้มครองจรยิธรรมบุคลากรเทศบาลต าบลโพธิไ์ชยทกุ
ระดับ ก าหนดมาตรการปลูกจติส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย   ในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ มุ่งเน้นป้องกนัการทุจรติโดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพฒันากลยทุธ์การป้องกนั
การส่งเสรมิและคุม้ครองจรยิธรรมไปสู่การปฏบิตัติามแผนงานโครงการทีว่างไวไ้ปสู่เป้าหมายเดยีวกนั 
คอื ความส าเรจ็อยา่งมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล ประชาชนไดร้บับรกิารทีด่ ีมคีวามพงึพอใจ เชื่อมัน่ 
และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน น าไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
(CPI:Corruption Perception Index) นอกจากนี้  ย ังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่ อง
ร้องเรยีน ประสาน ตดิตาม หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
จากช่องทาง การร้องเรยีนของศูนยป์ฏบิตักิารต่อต้านการทุจรติโดยม ี๔ ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ตู้
ไปรษณยี ์เลขที ่999    หมู่7 ต าบล โพธิไ์ชย อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จงัหวดั ขอนแก่น 40160  2) เวบ็ไซต”์
ศูนยร์บัแจง้ เบาะแส   เรื่องทจุรติ คอรร์ปัชัน่ เทศบาลต าบลโพธิไ์ชย  http://www.pochai.go.th  3) เฟซบุ๊ค 
“เทศบาลต าบลโพธิไ์ชย” ๔) กล่องรบัเรื่องรอ้งเรยีนการทจุรติในเทศบาลต าบลโพธิไ์ชย 

 ในสว่นการปฏบิตังิาน ด าเนินการตามกระบวนงานจดัการเรื่องรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์ 
ทีส่อดคลอ้งกบั  พระราชกฤษฎกีา วา่ดว้ย หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 
มาตรา 38   ก าหนดวา่ “เมื่อสว่นราชการใดไดร้บัการตดิต่อสอบถามเป็นหนังสอืจากประชาชน หรอืสว่น

http://www.pochai.go.th/


ราชการดว้ยกนัเกีย่วกบังานทีอ่ยูใ่นอ านาจหน้าทีข่องสว่นราชการนัน้ ใหเ้ป็นหน้าทีข่องสว่นราชการนัน้ที่
จะต้องตอบค าถามหรอืแจ้งการด าเนินการใหท้ราบภายใน 15 วนั หรอืภายในระยะเวลาทีก่ าหนดบน
พืน้ฐานของหลกัธรรมาภบิาล (Good Governance) ซึ่งอ านาจหน้าทีด่ าเนินการเกีย่วกบัขอ้ร้องเรยีนการ
ทจุรติ การปฏบิตัหิรอืการละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบของเจา้หน้าทีส่ว่นราชการ จงึเป็นเรื่องทีศู่นย์
ปฏบิตักิารต่อต้าน   การทุจรติองค์การบรหิารส่วนต าบลบางปลาจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน นอกจากนี้ยงัไดบู้รณาการร่วมกบัศูนยจ์ดัการเรื่องร้องเรยีน/ร้องทกุข ์ศูนย์
ยตุธิรรมชุมชนต าบลโพธิไ์ชย เพื่อใหแ้นวทางการด าเนินงาน เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เกดิเป็นรูปธรรม 
มมีาตรฐาน และมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลกัษณ์
และความเชื่อมัน่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคญั ภายใต้การอภบิาลระบบการรับ
เรื่องราวรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์คอืการป้องกนั สง่เสรมิ การรกัษา และการฟ้ืนฟูบนพืน้ฐานของหลกัธรรมาภิ
บาล (Good Governance) ของระบบอยา่งสงูสดุและยัง่ยนืต่อไป 

                    /๒. วตัถุประสงค.์..  

- ๒ - 

 

2. วตัถปุระสงค ์ 

1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ร ับผดิชอบสามารถน า ไปเป็นกรอบ
แนวทาง การด าเนินงานใหเ้กดิรูปธรรม ปฏบิตังิานตามมาตรฐาน กระบวนการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน/แจ้ง
เบาะแส     ดา้นการทจุรติ และประพฤตมิชิอบ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

2) เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากระบวนการจดัการเรื่องร้องเรยีน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจรติ และ     
ประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขัน้ตอน ที่สอดคล้องกับข้อก า หนด ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมี
ประสทิธภิาพ  

3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขัน้ตอนและวธิีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับ               
ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การท า งานเป็นมืออาชีพ รวมทัง้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอก หรอื         ผูใ้หบ้รกิารใหส้ามารถเขา้ใจและใชป้ระโยชน์จากกระบวนการทีม่อียู ่ รวมถงึ
เสนอแนะ ปรบัปรุงกระบวนการ  ในการปฏบิตังิาน  

4) เพื่อพทิกัษ์สทิธขิองประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลกัธรรมาภิบาล               
(Good Governance)   

 
3. บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  



มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคญั           
ในการขบัเคลื่อนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจรติในองค์กรรวมทัง้บูรณาการ
เชื่อมโยงกบัศูนยป์ฏบิตักิาร ต่อตา้นการทจุรติคอรปัชัน่  

1)  เสนอแนะแก่หวัหน้าส่วนราชการเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทัง้จัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและ     
ประพฤตมิชิอบของสว่นราชการ ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรว์า่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
และนโยบายของรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้ง  

2) ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสงักัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบของส่วนราชการ  

3) ด าเนินการเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีนการทจุรติ การปฏบิตัหิรอืการละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่   
โดยมชิอบของเจา้หน้าทีใ่นสว่นราชการ  

4) คุม้ครองจรยิธรรมตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการ พนักงานสว่นทอ้งถิน่  
5) ประสานงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมชิอบ 

และการคุม้ครองจรยิธรรมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและ

ประพฤตมิชิอบ และการคุม้ครองจรยิธรรม เสนอหวัหน้าสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

7) ปฏบิตังิาน สนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

                    /4.การรอ้งเรยีน...  

- ๓ - 

4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  

1) ตูไ้ปรษณยี ์เลขที ่999    หมู่7 ต าบล โพธิไ์ชย อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จงัหวดั ขอนแก่น 
40160    2) เวบ็ไซต”์ศูนยร์บัแจง้ เบาะแส   เรื่องทจุรติ คอรร์ปัชัน่ เทศบาลต าบลโพธิไ์ชย  
http://www.pochai.go.th   
 3) เฟซบุ๊ค “เทศบาลต าบลโพธิไ์ชย”  
๔) กล่องรบัเรื่องรอ้งเรยีนการทจุรติในเทศบาลต าบลโพธิไ์ชย 

5. หลกัเกณฑใ์นการรบัเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 1) ชื่อ ทีอ่ยูข่องผูร้อ้งเรยีน/ผูแ้จง้เบาะแส  

2) วนั เดอืน ปี ของหนังสอืร้องเรยีน/แจง้เบาะแส   
3) ขอ้เทจ็จรงิ หรอืพฤตกิารณ์ ประกอบเรื่องรอ้งเรยีน/เรื่องแจง้เบาะแส ปรากฏอยา่งชดัเจน 

วา่มมีูล ขอ้เทจ็จรงิ หรอืชีช้่องทางการแจง้เบาะแส เกีย่วกบัการทจุรติของเจา้หน้าที/่หน่วยงาน ชดัแจง้ 
เพยีงพอทีจ่ะสามารถด าเนินการสบืสวน/สอบสวนได ้  

http://www.pochai.go.th/


4) ระบุพยานเอกสาร พยานวตัถุ และพยานบุคคล (ถ้าม)ี  - ใช้ถ้อยค าสุภาพหรอืข้อความ
สภุาพ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๔ - 
 

6. แผนผงักระบวนการจดัการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

กระบวนการจดัการเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข ์
 

 
๑. รอ้งเรยีนผา่นตู้ไปรษณีย ์ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยตุเิรื่อง      ไม่ยตุเิรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- ๕ - 
 

7. ขัน้ตอนการปฏิบติังาน    

ศนูยป์ฏบิตักิารต่อต้านการ
ทุจรติ 

เทศบาลต าบลโพธิไ์ชย 

๒.  รอ้งเรยีนผา่นทางเวบ็ไซต์ 

๓. รอ้งเรยีนผา่นเฟซบุ๊ค 

๔.รอ้งเรยีนผา่นกล่องรบัเรือ่ง
รอ้งเรยีนฯ 

 

ยุตเิรือ่งแจง้ผูร้อ้งเรยีน ไมยุ่ต ิแจง้เรือ่งผูร้อ้งเรยีน 

สิน้สุดการด าเนินการรายงานผล
ให้ผูร้อ้งเรยีนทราบ 

ลงทะเบยีนรบั/ประสานหน่วยงานทีร่บัผดิชอบด าเนินการ 



1) เจา้หน้าทีศู่นยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทจุรติ เทศบาลต าบลโพธิไ์ชย รบัเรื่อง รอ้งเรยีน/
แจง้เบาะแสดา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ จากช่องทางการรอ้งเรยีน ๔ ช่องทาง    

2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา             
ของเรื่องรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสดา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ    

3) เจ้าหน้าทีศู่นยป์ฏบิัตกิารต่อต้านการทุจริต สรุปความเหน็เสนอและจดัท าหนังสอื         
ถงึผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป ทราบและพจิารณา    

4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ /  ตอบขอ้ซกัถาม ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ    

5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบ
เบือ้งตน้ภายใน 15 วนั    

6) เจา้หน้าทีศู่นยป์ฏบิตักิารต่อต้านการทุจรติ รบัรายงานและตดิตามความก้าวหน้าผล
การ ด าเนินงานจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง    

7) เจ้าหน้าทีศู่นยป์ฏบิตักิารต่อต้านการทุจริต เก็บขอ้มูลในระบบสารบรรณ เพื่อการ
ประมวลผล และสรุปวเิคราะหเ์สนอผูบ้รหิาร    

8) เจา้หน้าทีศู่นยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทจุรติ จดัเกบ็เรื่อง   
 

 8. การรบัและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

  ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ       
ประพฤตมิชิอบทีเ่ขา้มายงัหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมขีอ้ปฏบิตัติามทีก่ าหนด ดงันี้ 

ช่องทาง ความถ่ีในการ
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ
รบัข้อร้องเรียน เพื่อ
ประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหต ุ

ร้องเรียนด้วยตัวเองผ่าน
กล่องรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

ทกุวนั ภายใน ๑๕ วนัท าการ  

รอ้งเรยีนผา่นตูไ้ปรษณยี ์ ทกุวนั ภายใน ๑๕ วนัท าการ  

รอ้งเรยีนผา่นเวบ็ไซต ์ ทกุวนั ภายใน ๑๕ วนัท าการ  

รอ้งเรยีนทางเฟซบุ๊ค ทกุวนั ภายใน ๑๕ วนัท าการ  

 

                 

 



แบบค าร้องเรียน/แจง้เบาแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
        ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทจุรติ 

เทศบาลต าบลโพธิไ์ชย 
อ าเภอโคกโพธิไ์ชย จงัหวดัขอนแก่น 40160 
 

                   วนัที.่.................เดอืน..............................พ.ศ. 
........................... 
 
เ รื่ อ ง
 ...............................................................................................................................................
................. 

เรยีน นายกเทศมนตรตี าบลโพธิไ์ชย 
 

   ขา้พเจา้ .......................................................................อาย.ุ.....................ปี         
อยู่บ้านเลขที.่............หมู่ที.่...........ต าบล .................................อ าเภอ .................................จังหวดั 
..................................โทรศพัท.์.............................อาชพี ....................................................  เลขที่
บัตรประชาชน ....................................ออกโดย ................................................วนัออกบตัร 
...........................วนัหมดอาย.ุ..........................มคีวามประสงคข์อรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสการต่อตา้นการ
ทุจรติ เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลโพธิไ์ชย พจิารณาด าเนินการตรวจสอบหรอืช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหาใน
เรื่อง  

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

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

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

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

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

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

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

   ทัง้นี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจรติ      
ตามขา้งตน้เป็นจรงิทกุประการ โดยขา้พเจา้ขอสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์ (ถา้ม)ี 
ไดแ้ก่ 

๑) .........................................................................จ านวน
..................................ชุด 



๒) .........................................................................จ านวน
..................................ชุด 

๓) .........................................................................จ านวน
..................................ชุด 
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาด าเนินการต่อไป 

 

ลงชื่อ...................................................ผูย้ ืน่ค ารอ้ง        ลงชื่อ.................................................
เจา้หน้าที ่

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

.../ เรยีนปลดั 

-2- 

 

 เรยีน ปลดัเทศบาลต าบลโพธิไ์ชย 

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

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

ลงชื่อ................................................................... 

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

             

 

เรยีน นายกเทศมนตรตี าบลโพธิไ์ชย 

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

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

ลงชื่อ................................................................... 

     

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


