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คำนำ 
 
  เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทางวางกรอบการดำเนินงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว ได้ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื ่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ที่สอดรับกับ
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของสำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลน้ำ เชี่ยว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แนวทางการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนำไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
 
 

        สำนักปลัดเทศบาล 
        เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว 
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บทที่ 1 
บทนำ 

๑.หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว มีบทบาทหน้าที่หลัก ในการกำหนดทิศทางวางกรอบการดำเนินงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวทุกระดับ กำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนานำกลยุทธ์การป้ องกันการ
ส่งเสริมและคุ ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที ่วางไว้ไปสู ่เป้าหมายเดียวกัน คือ 
ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น ในการ
บริหารราชการของหน่วยงาน นำไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
  ในส่วนการปฏิบัติงานดำเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘   
กำหนดว่า เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกัน
เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถาม
หรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายในระยะเวลาที ่กำหนดบนพื ้นฐานของหลัก               
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือ
การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลน้ำเชี่ยว เพ่ือให้
แนวทางการดำเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรมมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนเป็นสำคัญ 
 
๒. วัตถุประสงค ์
  ๑) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทาง การ
ดำเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๒) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 
  ๓) เพื ่อเป็นการแสดงขั ้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที ่สามารถถ่ายทอดให้กับผู ้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกได้เข้าใจและ
ใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ ในการปฏิบัติงาน 
  ๔) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
 
 



~ 3 ~ 
 

3. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ช่องทางการร้องเรียนของศูนย์รับเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมี ๔ 
ช่องทาง ประกอบด้วย 
 ๑) ช่องทาง ตู้ไปรษณีย์ เลขที่ 555 หมู่ 3 ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอ แหลมงอบ จังหวัดตราด 23120 
 2) ช่องทาง Facebook "เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว" 
 3) ช่องทาง E-mail : namchieo@hotmail.com 
 4) ช่องทางเว็บไซต์ www.namchieo.go.th หรือสแกน QR-code 

 
 

4. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๑) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
 ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 ๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ที่ปรากฎอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่จะ
สามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้  
 4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
 ๕) ใช้ถ้อยคำสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รับเรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทาง  
การร้องเรียน ๔ ช่องทาง 
 ๒) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต    
และประพฤติมิชอบ 
 ๓) เจ้าหน้าที ่ศูนย์ฯ สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผู ้บังคับบัญชาเหนือขึ ้นไปทราบ          
และพิจารณา 
 ๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ/ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง 
 5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือทราบเบื้องต้น ภายใน ๑๕ วัน 
 ๖) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๗) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
 ๘) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดเก็บเรื่อง 
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การรับและตรวจสอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  
ร้องเรียนทาง Facebook ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  
ร้องเรียนทาง E-mail ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  
ร้องเรียนทางเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  

 

 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ช่องทางการร้องเรียน 
1. ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ 
2. ร้องเรียนทาง Facebook 

3. ร้องเรียนทาง E-mail 
4. ร้องเรียนทางเว็บไซต์ 

 

ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

รับเรื่อง/ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ 

 

ยุติเรื่อง/ไม่ยุติเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ (ภายในระยะเวลา 15 วัน) 

 


