
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือ/แนวทางการปฏิบตัิการจัดการ 
เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส 

ด้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลสรา้งก่อ 
อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

 



ค ำน ำ 
 
 เทศบาลต าบลสร้างก่ออ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทาง 
วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครอง  
จริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้  
เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
คอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ 
ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง  
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของ เทศบาลต าบลสร้างก่อ๔ ช่องทาง    
ประกอบด้วย 
 ๑) ทางไปรษณีย์ เลขท่ี 259 หมู่ 9 ต าบลสร้างก่อ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 
  ๒) ทางเว็บไซต์ “เทศบาลต าบลสร้างก่อ www.sangko.go.th เมนูร้องเรียนการทุจริต” 
 ๓) ทาง Facebook "ทต.ต าบลสร้างก่อ" 
  ๔) ทางกล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลต าบลสร้างก่อ 
 

 เทศบาลต าบลสร้างก่อได้ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ที่สอดรับกับกระบวนการจัดการ 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของส านักปลัดเทศบาล 
 

  เทศบาลต าบลสร้างก่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน และบุคลากร  
ผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เทศบาลต าบลสร้างก่อ 

อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 เทศบาลต าบลสร้างก่อมีบทบาทหน้าที่หลัก ในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการ  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้าง 
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน การส่งเสริมและคุ้มครอง 
จริยธรรมบุคลากรเทศบาลต าบลสร้างก่อทุกระดับ ก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึกป้องกัน ปราบปราม และสร้าง 
เครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
น ากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่  
เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ 
เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน น าไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย  (CPI: 
Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน 
ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน
ของเทศบาลต าบลสร้างก่อโดยมี 4 ช่องทาง ประกอบด้วย ๑) ทางไปรษณีย์ เลขที่ 259 หมู่ 9 ต าบลสร้างก่อ 
อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 ๒) ทางเว็บไซต์ “เทศบาลต าบลสร้างก่อ www.sangko.go.th เมนู
ร้องเรียนการทุจริต”  ๓) ทาง Facebook "ทต.ต าบลสร้างก่อ"  ๔) ทางกล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาล
ต าบลสร้างก่อ 
 

  ในส่วนการปฏิบัติงาน ด าเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓๘ ก าหนดว่า 
เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการ 
ให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยเจ้าหน้าที ่
ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ เทศบาลต าบลสร้างก่อจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ยุติธรรมชุมชนต าบลสร้างก่อ
เพ่ือให้แนวทาง การด าเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน  ส่งเสริม       
การรักษา และการฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืน
ต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง การ 
ด าเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
แนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
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 ๓) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน 
ใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือให้บริการให้สามารถ 
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
 4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
 

3. บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
  มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการขับเคลื่อน 
นโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
  ๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่ 
เกี่ยวข้อง 
  ๒) ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
 ๓) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 
  ๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
  ๕) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ 
คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔. กำรร้องเรียน/แจ้งเบำะแส 
 ๑) ทางไปรษณีย์ เลขท่ี 259 หมู่ 9 ต าบลสร้างก่อ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 
  ๒) ทางเว็บไซต์ “เทศบาลต าบลสร้างก่อ www.sangko.go.th เมนูร้องเรียนการทุจริต” 
 ๓) ทาง Facebook "ทต.ต าบลสร้างก่อ" 
  ๔) ทางกล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลต าบลสร้างก่อ 
 

5. หลักเกณฑ์ในกำรรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1) ชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
  ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 3) ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเห็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
  4) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ที่ปรากฏอย่างชัดเจน          
ว่ามมีูลข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอ  
ที่จะสามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 
 5) ลายมือชื่อผู้ร้องเรียน 
  6) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
  7) ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
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๖. แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุติเรื่อง                                                        ไม่ยุติเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลสร้างก่อ 

1. ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ 

2. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ 

3. ร้องเรียนผ่านเฟชบุ๊ค 

4. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนฯ 

ลงทะเบียนรับ/ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน ไม่ยุติ แจ้งเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน 

สิ้นสุดการด าเนินการรายงานผลให้
ผู้ร้องเรียนทราบ 
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7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 1) เจ้าหน้าที่ส านักปลัด เทศบาลต าบลสร้างก่อรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียน จาก 4 ช่องทาง  
 2) เจ้าหน้าที่ส านักปลัด เทศบาลต าบลสร้างก่อคัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ทราบและพิจารณา 
  2.1) กรณีที่นากเทศมนตรีต าบลสร้างก่อเห็นสมควรให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ/ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน และรายงาน
ให้ผู้บริหารทราบ พร้อมทั้งส าเนาหนังสือการด าเนินการ/ตอบข้อซักถาม ให้ส านักปลัดเก็บรวบรวม 
  2.2) กรณีที่นายกเทศมนตรีต าบลสร้างก่อเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ด าเนินการตามค าสั่งนั้น 
   ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง        
ที่เกี่ยวข้องและพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลหรือไม่อย่างไร โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว พร้อมทั้งน าความเห็นเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการทุจริตการ
จัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระท าความผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลตามที่ร้องเรียนให้เสนอ
ความเห็นต่อนายกเทศมนตรีต าบลสร้างก่อสั่งยุติเรื่อง 
    ในกระบวนการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับและต้องเปิดโอกาส
ให้บุคลากรผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมและให้การคุ้มครองพยานที่เก่ียวข้อง 
    ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงด าเนินการสอบสวนและรายงานผลการสอบสวน
ต่อนายกเทศมนตรีต าบลสร้างก่อตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 

8. กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งแบะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ด าเนินการรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งแบะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ามายัง
หน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 

ช่องทำง 
ควำมถี ่        

ในกำรตรวจสอบ
ช่องทำง 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรับ
ข้อร้องเรียนเพื่อประสำน

หำทำงแก้ไข 
หมำยเหตุ 

ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนทางเว็บไซต ์ ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนทางกล่องรับเรื่องร้องเรียน ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  

 
.  
 
 
 
 
 



 
แบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
                                                                                     ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลสร้ำงก่อ 
                                                                                     อ ำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธำนี 41250 
 

  วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ................... 
 

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

เรียน  นำยกเทศมนตรีต ำบลสร้ำงก่อ 
 

 ข้ำพเจ้ำ................................................................................................................อำยุ.....................ปี  
อยู่ที่บ้ำนเลขที่.................หมูท่ี่...........ต ำบล..........................อ ำเภอ.............................จังหวัด.. .............................. 
โทร..........................................อำชีพ..............................................เลขที่บัตรประชำชน............ .............................. 
ออกโดย.................................................วันออกบัตร..................................วันหมดอำยุ........................................... 
มีควำมประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เพ่ือให้เทศบำลต ำบลสร้ำงก่อพิจำรณำด ำเนินกำร
ตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำในเรื่อง................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
...................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................................ ................................. 
 ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ตำมข้ำงต้นเป็นควำมจริง 
ทุกประกำร โดยข้ำพเจ้ำขอส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ำมี) ได้แก่ 
 1) .........................................................................จ ำนวน...................................ชุด  
 2) .........................................................................จ ำนวน...................................ชุด 
 3) .........................................................................จ ำนวน...................................ชุด  
  

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 
  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
                                                  ลงชื่อ................................................................. 

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

                                                                ผู้ยื่นค ำร้องเรียน/ร้องทุกข์ 


