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ค าน า 

ศูนยรั์บเร่ืองราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลต าบลหอค ามีบทบาท หนา้ท่ีหลกั

ในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติม ิชอบ 

การส่งเสริมและคุม้ครองจริยธรรมของส่วนราชการ ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนั และ

ปราบปรามการทุจริต เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย ดา้นการ 

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ การส่งเสริมและคุม้ครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดย

ร่วม ก าหนดเป้าหมายการพฒันากลยทุธไ์ปสู่การปฏิบติัตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไวไ้ปสู่เป้าหมาย

เดียวกนั คือ ความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากน้ี ยงัมีหนา้ท่ีส าคญัในการประสาน 

ติดตาม หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการ

ร้องเรียน ของศูนยรั์บเร่ืองราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนยรั์บเร่ืองราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลต าบล

หอค าไดท้บทวนคู่มือการปฏิบติังานกระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียน/แจง้เบาะแสดา้น การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบติังาน สอดรับกบักระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกขข์อง ส านกังาน

ปลดั เทศบาลต าบลหอค าหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าคู่มือการปฏิบติังานกระบวนการจดัการ เร่ืองร้องเรียนการทุจริต/

แจง้เบาะแสดา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน และบุคลากรผูป้ฏิบติังาน

ท่ีจะน าไปเป็นมาตรฐานอยา่งมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 

บทน า 

1.หลกัการและเหตุผล 

ศูนยรั์บเร่ืองราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลต าบลหอค ามีบทบาท หนา้ท่ีหลกั 

ในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 

การส่งเสริม และคุม้ครองจริยธรรมของส่วนราชการ ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนั 

และปราบปรามการทุจริต เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายดา้น

การ ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่ การส่งเสริมและคุม้ครองจริยธรรมบุคลากรเทศบาลต าบล

หอค าทุกระดบั ก  าหนดมาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกนั ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต มุ่งเนน้ป้องกนัการทุจริตโดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพฒันากลยทุธ ์การป้องกนัการ

ส่งเสริมและคุม้ครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบติัตามแผนงานโครงการท่ีวางไวไ้ปสู่เป้าหมาย เดียวกนั คือ 

ความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนไดรั้บบริการท่ีดี มคีวามพึงพอใจ เช่ือมัน่ และ

ศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน น าไปสู่ค่าดชันีภาพลกัษณ์ของประเทศไทย (CPI:Corruption 

Perception Index) นอกจากน้ี ยงัมีหนา้ท่ีส าคญัในการรับแจง้เบาะแสและเร่ืองร้องเรียน ประสาน ติดตาม 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเร่ืองร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง การร้องเรียนของ

ศูนยรั์บเร่ืองราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในส่วนการปฏิบติังาน ด าเนินการตามกระบวนงานจดัการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์ท่ีสอดคลอ้งกบั 

พระราชกฤษฎีกา ว่าดว้ย หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ก าหนดว่า 

“เมื่อส่วนราชการใดไดรั้บการติดต่อสอบถามเป็นหนงัสือจากประชาชน หรือส่วนราชการดว้ยกนั เก่ียวกบั

งานท่ีอยูใ่นอ  านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการนั้น ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของส่วนราชการนั้นท่ีจะตอ้งตอบค าถาม หรือ

แจง้การด าเนินการใหท้ราบภายใน 15 วนั หรือภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดบนพ้ืนฐานของ หลกัธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ซ่ึงอ  านาจหนา้ท่ีด  าเนินการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนการทุจริต การปฏิบติั หรือการละเวน้

การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบของเจา้หนา้ท่ีส่วนราชการ จึงเป็นเร่ืองท่ีศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้น การทุจริต

เทศบาลต าบลหอค าจ  าเป็นตอ้งด าเนินการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน นอกจากน้ียงัไดบู้รณา

การร่วมกบัศูนยจ์ดัการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์ศูนยย์ติุธรรมชุมชนต าบลหอค าเพื่อให้ แนวทางการ

ด าเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 



สามารถแกไ้ขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลกัษณ์และความเช่ือมัน่ ตอบสนองความตอ้งการ ของ

ประชาชนเป็นส าคญั ภายใตก้ารอภิบาลระบบการรับเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข ์คือการป้องกนั ส่งเสริม 

การรักษา และการฟ้ืนฟูบนพ้ืนฐานของหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอยา่งสูงสุดและ 

ย ัง่ยนืต่อไป 

2. วตัถุประสงค์  

1) เพื่อใหบุ้คลากรผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง การ 

ด าเนินงานใหเ้กิดรูปธรรม ปฏิบติังานตามมาตรฐาน กระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียน/แจง้เบาะแสดา้นการ 

ทุจริต และประพฤติมิชอบ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ากระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียน/แจง้เบาะแสดา้นการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

ใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานตามขั้นตอน ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก  าหนด ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และกฎหมาย ท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์อยา่งครบถว้นและมีประสิทธิภาพ  

3) เพ่ือเป็นหลกัฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบติังานท่ีสามารถถ่ายทอดใหก้บัผูเ้ขา้มาปฏิบติังาน 

ใหม่ พฒันาใหก้ารท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ใหก้บับุคคลภายนอก หรือผูใ้หบ้ริการให ้

สามารถเขา้ใจและใชป้ระโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู ่รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ ในการ 

ปฏิบติังาน  

4) เพื่อพิทกัษสิ์ทธิของประชาชนและผูร้้องเรียน/แจง้เบาะแส ตามหลกัธรรมาภิบาล 

3. บทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานที่รับผดิชอบ 

มีบทบาทหนา้ท่ีในการด าเนินการเสริมสร้างความเขม้แข็งและเป็นเครือข่ายส าคญั ในการขบัเคล่ือน 

นโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อตา้นการทุจริตในองคก์รรวมทั้งบูรณาการเช่ือมโยงกบัศูนยป์ฏิบติัการ 

ต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ 

1) เสนอแนะแก่หวัหนา้ส่วนราชการเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติม ิ

ชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของ ส่วนราชการ ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย

ของรัฐบาล ท่ีเก่ียวขอ้ง  



2) ประสาน เร่งรัด และก ากบัใหห้น่วยงานในสงักดัด าเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและ 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  

3) ด าเนินการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนการทุจริต การปฏิบติัหรือการละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี โดยมิชอบ 

ของเจา้หนา้ท่ีในส่วนราชการ  

4) คุม้ครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการ พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน  

5) ประสานงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ 

คุม้ครองจริยธรรมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

6) ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงานการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และการคุม้ครองจริยธรรม เสนอหวัหนา้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

7) ปฏิบติังาน สนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  

1) ไปรษณีย ์เลขท่ี 177 หมู่ 1 หอค า อ  าเภอเมืองบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ 38000  

2) เวบ็ไซต ์เทศบาลต าบลหอค า http://www.hokhum.go.th/  

3) ส่ือสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค เทศบาลต าบลหอค า 

4) กล่องรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตในเทศบาลต าบลหอค า 

5. หลกัเกณฑ์ในการรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤตมิชิอบ  

1) ช่ือ ท่ีอยูข่องผูร้้องเรียน/ผูแ้จง้เบาะแส  

2) วนั เดือน ปี ของหนงัสือร้องเรียน/แจง้เบาะแส  

3) ขอ้เท็จจริง หรือพฤติการณ์ประกอบเร่ืองร้องเรียน/เร่ืองแจง้เบาะแส ปรากฏอยา่งชดัเจน ว่ามีมูล 

ขอ้เท็จจริง หรือช้ีช่องทางการแจง้เบาะแส เก่ียวกบัการทุจริตของเจา้หนา้ท่ี/หน่วยงาน ชดัแจง้ เพียงพอท่ีจะ

สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได ้ 

4) ระบุพยานเอกสาร พยานวตัถุ และพยานบุคคล (ถา้มี) – ใชถ้อ้ยค าสุภาพหรือขอ้ความสุภาพ 



6. แผนผงักระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤตมิชิอบ 

กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน  

1) เจา้หนา้ท่ีศูนยรั์บเร่ืองราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลต าบลหอค า รับเร่ือง 

ร้องเรียน/แจง้เบาะแสดา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 4 ช่องทาง 

2) เจา้หนา้ท่ีศูนยรั์บเร่ืองราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คดัแยกหนงัสือ วิเคราะห์

เน้ือหา ของเร่ืองร้องเรียน/แจง้เบาะแสดา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3) เจา้หนา้ท่ีศูนยรั์บเร่ืองราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สรุปความเห็นเสนอและจดัท า 

หนงัสือถึงผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป ทราบและพิจารณา  

ผูร้้องยืน่เร่ืองร้องเรียน ช่องทางการยืน่เร่ืองร้องเรียน 

1) ไปรษณีย ์เลขที่ 177 หมู่ 1 หอค า อ  าเภอเมืองบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ 

38000  

2) เวบ็ไซต ์เทศบาลต าบลหอค า http://www.hokhum.go.th/  

3) ส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค เทศบาลต าบลหอค า 

4) กล่องรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตในเทศบาลต าบลหอค า 
 

 

 

 

 

ศูนยฯ์รับเร่ืองและ

ตรวจสอบเอกสาร  

หลกัฐานเบ้ืองตน้ 

เจา้หนา้ที่ตรวจขอ้เทจ็จริง

และแจง้ต่อผูร้้องเบ้ืองตน้ สรุปผลการตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จริง  หรือผลการ

ด าเนินการ 

แจง้ผูร้้อง 

เรียนทราบ 

2วนั 

3 วนั 15 วนั 



4) เจา้หนา้ท่ีศูนยรั์บเร่ืองราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเร่ืองให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ด าเนินการ/ตอบขอ้ซกัถาม ช้ีแจงขอ้เท็จจริง  

5) เจา้หนา้ท่ีศูนยรั์บเร่ืองราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แจง้ผูร้้องเรียน/ร้องทุกข ์เพื่อ 

ทราบเบ้ืองตน้ภายใน 15 วนั  

6) เจา้หนา้ท่ีศูนยรั์บเร่ืองราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รับรายงานและติดตาม 

ความกา้วหนา้ผลการ ด าเนินงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

7) เจา้หนา้ท่ีศูนยรั์บเร่ืองราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เก็บขอ้มูลในระบบสารบรรณ 

เพื่อการประมวลผล และสรุปวิเคราะห์เสนอผูบ้ริหาร  

8) เจา้หนา้ท่ีศูนยรั์บเร่ืองราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จดัเก็บเร่ือง 

8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤตมิชิอบ  

ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอ้ร้องเรียน/แจง้เบาะแสดา้นการทุจริตและ ประพฤติมิชอบท่ี

เขา้มายงัหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีขอ้ปฏิบติัตามท่ีก  าหนด ดงัน้ี 

ช่องทาง ความถ่ีในการ ตรวจสอบช่องทาง ระยะเวลาด าเนินการรับ  
ขอ้ร้องเรียน  

เพื่อประสานหาทางแกไ้ข 
ร้องเรียนดว้ยตวัเองผา่นกล่องรับ
เร่ืองร้องเรียน 

ทุกวนั ภายใน 15 วนัท าการ 

ร้องเรียนผา่นตูไ้ปรษณีย ์ ทุกวนั ภายใน 15 วนัท าการ 
ร้องเรียนผา่นเวบ็ไซต ์ ทุกวนั ภายใน 15 วนัท าการ 
ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค ทุกวนั ภายใน 15 วนัท าการ 
 

 

 

 



แบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ศูนยรั์บเร่ืองราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ที่ท  าการเทศบาลต าบลหอค า 

อ าเภอเมืองบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ 38000 

วนัที่..................เดือน..............................พ.ศ. ..................  

เร่ือง............................................................................................................... ............................................................ 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลหอค า 

ขา้พเจา้ ................................................................................................อาย.ุ............... ......ปี 

อยูบ่า้นเลขที่..........หมู่ที่............ต  าบล ......................อ  าเภอ...............................จงัหวดั .................................  โทรศพัท์

.................................อาชีพ .................................... เลขที่บตัรประชาชน ............................... ........... ออกโดย 

..................................................วนัออกบตัร ..............................วนัหมดอาย.ุ....................... ............ มีความประสงคข์อร้อง

เรียน/แจง้เบาะแสการต่อตา้นการทุจริต เพื่อให้เทศบาลต าบลหอค า พิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแกไ้ข

ปัญหาในเร่ือง  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………  

ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองว่าค  าขอร้องเรียน/แจง้เบาะแสการต่อตา้นการทุจริต ตามขา้งตน้เป็น  จริงทุกประการ โดย

ขา้พเจา้ขอส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข ์(ถา้มี) ไดแ้ก่ 

 1....................................................................................จ  านวน..................................ชุ ด 

 2....................................................................................จ  านวน..................................ชุ ด 

 3....................................................................................จ  านวน..................................ชุ ด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  

ลงช่ือ...................................................ผูย้ืน่ค  า ร้อง   ลงช่ือ.................................................เจา้หนา้ที่    

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

ความเห็นปลดัเทศบาลต าบลหอค า 

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

   (ลงช่ือ)..............................................................  

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

ความเห็นนายกเทศมนตรีต าบลหอค า 

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

   (ลงช่ือ)..............................................................  

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


