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เทศบาลต าบลหนองน  าใส 

อ าเภอสีคิ ว จังหวดันครราชสีมา 



 

ค าน า 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลต้าบลหนองน ้าใส มีบทบาทหน้าที่ในการ ก้าหนดทิศทางวาง
กรอบการด้าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของ
ส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส้าคัญใน
การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมทั งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมก้าหนดเป้าหมายการพัฒนานากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการที่วาง ไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส้าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี  ยังมีหน้าที ่
ส้าคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับการจัดการเร่ืองราวร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต้อต้านการทุจริต ประกอบด้วย 1.ที่ ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส 
โทรศัพท์/ โทรสาร: 044 985 126 หรือ 2. ทางไปรษณีย์ เลยที่ 95 หมู่ 5 ต้าบลหนองน ้าใส อ้าเภอสีคิ ว จังหวัด
นครราชสีมา 3. ทางเว็บไซต์ “รับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต” https://www.nongnamsaicity.go.th 4. ทาง 
Facebook “เทศบาลต้าบลหนองน ้าใส” 5. งานรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
เทศบาลต้าบลหนองน ้าใส ในปี พ.ศ. 2564 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลต้าบลหนองน ้าใส ได้ ทบทวน
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นวิธี
ปฏิบัติ (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเร่ืองราว ร้องเรียน/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ของส้านักปลัด เทศบาลต้าบลหนองน ้าใส หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคู่มือ/แนวทางการ ปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จะเป็น ประโยชน์ส้าหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะน้าไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ  
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1. หลักการและเหตุผล  

 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลต้าบลหนองน า้ใสมีบทบาทหนา้ที่หลกัในการก้าหนด ทิศทางวางกรอบ

ด้าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและ  คุ้มครองจริยธรรมของส่วน
ราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  การทุจริต เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส้าคัญใน
การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมบุคลากรเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส ทุกระดับก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม 
และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนา กลยุทธ์การ ป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู้
เป้าหมาย เดียวกัน คือ ความส้าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึง  พอใจ 
เช่ือม่ัน และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน น าไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศ ไทย (CPI:Corruption 
Perception Index) นอกจากนี ยังมีหน้าที่ส้าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเร่ืองร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน  ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต 5 ช่องทาง ประกอบด้วย 1.ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส โทรศัพท์/ โทรสาร: 044 985 126 หรือ 
2. ทางไปรษณีย์ เลยที่ 95 หมู่ 5 ต้าบลหนองน ้าใส อ้าเภอสีคิ ว จังหวัดนครราชสีมา 3. ทางเว็บไซต์ “รับเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริต” https://www.nongnamsaicity.go.th 4. ทาง Facebook “เทศบาลต้าบลหนองน ้าใส” 5. งาน
รับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส ในส่วนการปฏิบัติงานนั น
ด้าเนินการตามกระบวนงานจัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่สอดคล้องกับ  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ก้าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถาม
เป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการ ด้วยกันเก่ียวกับงานที่อยู่ในอ้านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั น ให้เป็นหน้าที่
ของส่วนราชการนั นท่ี จะต้องตอบค้าถามหรือแจ้งการด้าเนินการให้ทราบภายใน 15 วันหรือภายในระยะเวลาที่ก้าหนด
บน พื นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)” ซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต 
การปฏิบัติหรือการละเว้น การ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเร่ืองที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต เทศบาลต้าบลหนองน ้าใส จ้าเป็นต้องด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี  ยัง
ได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส เพื่อให้ แนว
ทางการด าเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
สามารถแก้ไขปัญหา ของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่น ตอบสนอง  ความต้องการของประชาชนเป็น
ส้าคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือ การป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟู 
บนพื นฐานของ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์  
 
2.1 เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน้าไปเป็นกรอบแนวทาง การด้าเนินงานให้

เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/แจ้ง เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2 เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิ ชอบใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานตามขั นตอน ที่สอดคล้องกับข้อก้าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

2.3 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั นตอนและวิธีปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนา
ให้การท้างานเป็นมืออาชีพ รวมทั งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือ ผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้
ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุง กระบวนการในการปฏิบัติงาน  

2.4 เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 
 

3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 
 มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส้าคัญในการ ขับเคลื่อนนโยบาย

และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั งบูรณาการเช่ือมโยง กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน  

3.1 เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการ รวมทั งจัดท าแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้อง  

3.2 ประสาร เร่งรัดและก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  

3.3 ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดย  มิชอบของ
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ  

3.4 คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น  
3.5 ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ  การคุ้มครอง

จริยธรรมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
3.6 ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิมิชอบและการ

คุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
3.7 ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กระบวนงานและขอบเขตการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤตมิิชอบ 

 
 
สถานที่/ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้หลายช่องทาง ดังนี   

1. ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส โทรศัพท/์ โทรสาร: 044 985 126 หรือ  
2. ทางไปรษณีย์ เลยที่ 95 หมู ่5 ต้าบลหนองน ้าใส อ้าเภอสีคิ ว จังหวัดนครราชสีมา  
3. ทางเว็บไซต์ “รับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต” https://www.nongnamsaicity.go.th  
4. ทาง Facebook “เทศบาลต้าบลหนองน ้าใส”  
5. งานรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลต้าบล 
หนองน ้าใส 
 

 ระยะเวลาเปิดให้บริการส าหรับการติดต่อโดยตรง   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
ตั งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
 

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1. ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 

2. วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
3. ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเร่ืองร้องเรียน/เร่ืองแจ้งเบาะแส ที่ปรากฏอย่าง  ชัดเจนว่ามีข้อมูล

ข้อเท็จจริง หรือชี ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของ เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่จะสามารถ
ด้าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้                  

4. ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)  
5. ใช้ถ้อยค้าสุภาพหรือข้อความสุภาพ  

 
ขั นตอนการปฏิบัติงาน  

1. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลต้าบลหนองน ้าใสรับเร่ือง ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสด้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียน 5 ช่องทาง 
 
 
 

https://www.nongnamsaicity.go.th/
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2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏบิัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื อหาของเรื่อง ร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏบิัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึง ผู้บังคับบัญชา
เหนือตนขึ นไป ทราบและพิจารณา  

4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเร่ืองให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ/ ตอบข้อ
ซักถาม ชี แจงข้อเท็จจริง . 

5. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบื องต้น     ภายใน 
15 วัน  

6. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ ด าเนิน
งานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

7. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการ ประมวลผลและ
สรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร  

8. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเร่ือง  
 
รายการเอกสารประกอบ  
 

เอกสารค้าร้องเรียน กรณีกรอกแบบฟอร์มร้องเรียน (แนบส้าเนาบัตรประชาชน) กรณี ร้องเรียนผ่าน
ทางเว็บไซต์ (ไม่มีเอกสาร)  
 
ค่าธรรมเนียม  -ไม่มี- 
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การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
 

 ด้าเนนิการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสดา้นการทุจริตและ ประพฤติมิชอบที่เข้ามายังหน่วยงาน
จากช่องทางตา่ง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก้าหนด ดังนี   
 

 
ช่องทาง 

ความถี่ในการตรวจสอบ 
ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนนิการรับ ข้อ
ร้องเรียนเพื่อ ประสาน

หาทางแกไ้ข 

 
หมายเหต ุ

ร้องเรียนที่สา้นักงาน เทศบาล
ต้าบลหนองน ้าใส 
 

ทุกครั งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วันท้าการ  

ร้องเรียนทางไปรษณีย ์
 

ทุกครั งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วันท้าการ  

ร้องเรียนทางเว็บไซต ์
 

ทุกวัน ภายใน 15 วันท้าการ  

ร้องเรียนทาง Facebook 
 

ทุกวัน ภายใน 15 วันท้าการ  

งานรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้ง 
เบาะแสด้านการทุจริตฯ 
 

ทุกครั งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วันท้าการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง) (แบบค าร้อง ๑) 
 

         ศูนย์ปฏิบตัิการต่อตา้นการทุจริต 
         เทศบาลตา้บลหนองน ้าใส 
         อ้าเภอสีคิ ว จงัหวัดนครราชสมีา 
      วันท่ี...........เดือน...............................พ.ศ. .............. 
เร่ือง............................................................................... 
 
เรียน นายกเทศมนตรีตา้บลหนองน า้ใส 
 
 ข้าพเจ้า..........................................................................................................อายุ................................ปี อยู่
บ้านเลขท่ี...........................ต้าบล.............................................อ้าเภอ...............................จังหวัด.................................
โทรศัพท์.......................................................อาชีพ..............................................ต้าแหน่ง..............................................
เลขประจา้ตัวประชาชน...........................................................................ออกโดย..........................................................
วันท่ีออกบัตร..................................................บัตรหมดอายุ..............................................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสการต่อตา้นการทุจริต เพื่อให้เทศบาลต้าบลหนองน า้ใส พิจารณาด้าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาในเร่ืองดังนี  
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
  ทั งนี ข้าพเจา้ของรับรองวา่ คา้ขอร้องเรียน/แจง้เบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามขา้งต้นเป็นจรงิทุก
ประการ โดยขา้พเจา้ขอสง่เอกสารหลักฐานประกอบ (ถา้มี) ได้แก ่
  1....................................................................................................................จ้านวน...............ชุด 
  2....................................................................................................................จ้านวน...............ชุด 
  3....................................................................................................................จ้านวน...............ชุด 
  4....................................................................................................................จ้านวน...............ชุด 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้าเนินการต่อไป 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
      (ลงช่ือ) 
     (.................................................................) 



 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

1. กรอกแบบฟอร์ม ค้าร้องเรียนการทุจริต/แจง้เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผู้รับผิดชอบ นิติกร เทศบาลต้าบลหนองน า้ใส และเจา้หน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องสามารถรับ
เร่ืองร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.พิจารณา คา้ร้องเรียนการทุจริต/แจง้เบาะแสดา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รับเร่ืองร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

1.ร้องเรียนที่สา้นักงานเทศบาลตา้บลหนองน ้าใส 

ยุติเรื่อง แจ้งผูร้้องเรียน 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเร่ืองราวร้องเรียนการ
ทุจริต เทศบาลตา้บลหนองน า้ใส (15 วัน 

ลงทะเบยีนประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ไม่ยุตเิรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน 

สิ นสดุการดา้เนินการรายงานผลใหผู้้ร้องเรียนทราบ 

2.ร้องเรียนทางไปรษณีย ์

3.ร้องเรียนทาง เว็บไซต ์

4.ร้องเรียนทาง  Facebook 

5.งานรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้ง เบาะแสดา้นการทุจริต
และประพฤติมิชอบเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส 

 


