
 

 

 
 
 

แนวทางปฏิบัติการจัดการ 
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เทศบาลต าบลพิกุลออก 
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

  



 

 

ค าน า 
 
  เทศบาลต าบลพิกุลออก อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีบาทบาทหน้าที่หลักในการก าหนด
ทิศทางวางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับส่วนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนา น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ส าคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อกับการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 
  1 . เว็บ ไซต์  “ศูนย์ รับแจ้ ง เบาะแส เรื่ องทุ จริตคอร์รัปชั่ น  เทศบาลต าบลพิกุลออก 
http://pikulook.go.th” 
  2. เฟซบุ๊ค “เทศบาล ต าบลพิกุลออก” 
  3. ทางโทรศัพท์ 037 – 349327 
  4. ร้องเรียนด้วยตนเองที่ส านักงานเทศบาลต าบลพิกุลออก ม.7 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา      จ.
นครนายก 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลพิกุลออก ได้ทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเป็นวิธีการปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของส านักปลัดเทศบาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานและบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
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  1. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลพิกุลออกมีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ ในการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมบุคลากรเทศบาลต าบลพิกุลออกทุกระดับ ก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึกป้องกันปราบปราม 
และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาน ากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการที่วางไว้
ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับการบริการที่ดีมี
ความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน น าไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศ
ไทย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 
  1 . เว็บ ไซต์  “ศูนย์ รับแจ้ ง เบาะแส เรื่ องทุ จริตคอร์รัปชั่ น  เทศบาลต าบลพิกุลออก 
http://pikulook.go.th” 
  2. เฟซบุ๊ค “เทศบาล ต าบลพิกุลออก” 
  3. ทางโทรศัพท์ 037 – 349327 
  4. ร้องเรียนด้วยตนเองที่ส านักงานเทศบาลต าบลพิกุลออก ม.7 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา      จ.
นครนายก 
  ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ด าเนินการตามกระบวนงาน จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือที่ดี พ.ศ. 2446 มาตรา 38 
ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือส่วนราชการด้วยกั น
เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการรั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือ
แจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดบนพ้ืนฐานของหลัก          ธรรมาภิ
บาล” ซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลต าบลพิกุลออกจ าเป็นต้อง
ด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการรวมกับศูนย์จัดการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมเทศบาลต าบลพิกุลออกเพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้าง
ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญภายใต้การอภิบาลระบบการรับ
เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษาและการฟ้ืนฟู บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล
ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
  2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

/ เพื่อให้/... 
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  2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติ
มิชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
  3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้าม า
ปฏิบัติงานใหม่พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการ
ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน 
  4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการขับเคลื่อน นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการรวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
  2) ประสาน เร่งรัดและก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
  3) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
  4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
  5) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการ
คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และการคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
  1 ) เว็บ ไซต์  “ศูนย์ รับแจ้ งเบาะแสเรื่ องทุ จริตคอร์ รัปชั่ น  เทศบาลต าบลพิกุลออก 
http://pikulook.go.th” 
  2) เฟซบุ๊ค “เทศบาล ต าบลพิกุลออก” 
  3) ทางโทรศัพท์ 037 – 349327 
  4) ร้องเรียนด้วยตนเองที่ส านักงานเทศบาลต าบลพิกุลออก ม.7 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา      จ.
นครนายก 
  5. หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
  2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 

/ ข้อเท็จจริง/... 
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3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งแบะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามี
มูลข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งแบะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน จัดแจ้งเพียงพอที่
สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) – 
5) ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งแบะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบรับ

เรื่องร้องเรียน / แจ้งแบะแสการทุจริต ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแจ้ง
ผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลต าบลพิกุลกออก (15) ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ ไม่
ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ทราบ สิ้นสุดการด าเนินการ รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

1) เว็บไซต์ ศูนย์รับแจ้งเบาะแสเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นเทศบาลต าบลพกุลออก  
http://www.pikulook.go.th  

2) เฟสบุ๊ค “เทศบาลต าบลพิกุลออก” 
   3) ทางโทรศัพท์ 037-349327 
   4) ร้องเรียนด้วยตนเอง 
  7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลต าบลพิกุลออก รับเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียน 4 ช่องทาง 
   2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคัดแยกหนังสือวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสรุปความคิดเห็นเสนอและจัดท าหนังสือ
ถึงผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปทราบและพิจารณา 
   4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ/ตอบข้อ ซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง 
   5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบ
เบื้องต้นภายใน 15 วัน 
   6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
   7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเก็บข้อมูลในระบบสารบรรณเพ่ือการ
ประมวลผล และ สรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
   8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจัดเก็บเรื่อง 
  8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบด าเนินการ
รับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ามายังหน่วยงานจาก
ช่องทาง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 

 
 
 

           ช่องทาง/... 

http://www.pikulook.go.th/


 

 

 
ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ

ช่องทาง 
ระยะเวลาด าเนินการับข้อ

ร้องเรียนเพ่ือประสานหาทาง
แก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ค ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริตของพนักงานเทศบาลต าบลพิกุลออก 
(ด้วยตนเอง) 

 
 

                                                  เทศบาลต าบลพิกุลออก 
อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 

 
      วันที่....................เดือน................................พ.ศ. ....................... 
  
เรื่อง.............................................................................. 
เรียน  นายกเทศบาลต าบลพิกุลออก 
 
 ข้าพเจ้า......................................................................อายุ.................ปี อยู่บ้านเลขท่ี......... ........................
หมู่ที่..........ต าบล..........................................อ าเภอ.............. .......................จังหวัด.................................................
โทรศัพท์.................................................อาชีพ......................................ต าแหน่ง.................. ...................................
เลขที่บัตรประชาชน........................................................ออกโดย..................................วันที่ออกบัตร................ .....
บัตรหมดอายุ..............................................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้
เทศบาลต าบลพิกุลออก พิจารณาด า เนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ ไขปัญหาในเรื่ อง  
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................  
 
 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 
 1. ................................................................................. จ านวน .................................. ........... แผ่น 
 2. ................................................................................. จ านวน .............................................  แผ่น 
 3. ................................................................................. จ านวน ................................. ............ แผ่น 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
     (.........................................................) 
             ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 


