
 
 

แนวปฏิบัติการจัดการเรือ่งร้องเรียนการทุจรติ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 

 
 
 



ค าน า 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทางวางกรอบการด าเนินงานการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้าง
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นการส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมทั้งภาครัฐภาคเอกซนโดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนาน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน /
โครงการที่วางไวไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอกจากนี้ยังมีหน้าที่
ส าคัญในการประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จากซ่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 5 ซ่องทางประกอบด้วย 

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง  
2. โทรศัพท์ 0-7529-0869  
3. ส่งเรื่องร้องเรียนทางตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   
4. ทางไปรษณีย์ ปีงบประมาณ  
5. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่งมาที่ http://www.khaoprai.go.th            

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร ได้ทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของส านัก
ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไป
เป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
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 บทที่๑ 
บทน า 

๑.หลักการและเหตุผล 
                      องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทางวางกรอบการ 
ด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นการส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร ก าหนดมาตรการปลูกจิตสานึกป้องกันปราบปราม
และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาน ากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่
เป้าหมายเดียวกันคือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประซาซนได้รับบริการที่ดีมีความพึงพอใจ
เชื่อมั่นและศรัทธาต่อการบริหารราชการชองหน่วยงานนาไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
                    นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสานติดตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และซ่องทางการร้องเรียน 5 ซ่องทางประกอบด้วย 

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง  
2. โทรศัพท์ 0-7529-0869  
3. ส่งเรื่องร้องเรียนทางตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   
4. ทางไปรษณีย ์ 
5. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่งมาที่ http://www.khaoprai.go.th              

 ในส่วนการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่สอดคล้องกับพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา๓๘ ก าหนดว่า “เมื่อ
ส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประซาซนหรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้นให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการดาเนินการให้
ทราบภายใน๑5 วันหรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดบนพ้ืนฐานชองหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งอ านาจหน้าที่ดาเนินการ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจึง
เป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพรจาเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการชองประซาซนนอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ศูนย์ยุติธรรมชุม
ซนต าบลเขาไพรเพ่ือให้แนวทางการดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดเป็นรูปธรรมมีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถแก้ไขปัญหาชองประซาซนสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นตอบสนองความ
ต้องการชองประซาซนเป็นส าคัญภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์คือการป้องกันส่งเสริม
การรักษาและการฟื้นฟูบนพื้นฐานชองหลักธรรมาภิบาลของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
๒. วัตถุประสงค ์

       ๑) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน 
ให้เกิดรูปธรรมปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๒) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบใช้เป็น 
แนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่สอดคล้องกับข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
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      ๓) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงชั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพรวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
      ๔) เพ่ือพิทักษ์สิทธิชองประซาซนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตามหลักธรรมาภิบาล 

๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

         มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
และมาตรการต่างๆในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น 
            ๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเก่ียวกับการบีองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ชองส่วนราชการรวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการบีองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบชองส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
             ๒) ประสานเร่งรัดและก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
             ๓) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ 
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 
            ๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น 
            5) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการคุ้มครอง 
จริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
            ๖) ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ 
การคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
            ๗) ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานชองหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
๔. การร้องเรียน /แจ้งเบาะแส 

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง  
2. โทรศัพท์ 0-7529-0869  
3. ส่งเรื่องร้องเรียนทางตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   
4. ทางไปรษณีย์  
5. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่งมาที่  

5.หลักเกณฑ์ไนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
           ๑) ชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
           ๒) วันเดือนปีของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
           ๓) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแสปรากฏอย่างซัดเจนว่ามีมูล 
ข้อเท็จจริงหรือขี้ซ่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานจัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ 
ด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 
          ๔) ระบุพยานเอกสารพยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
            - ใช้ถ้อยคาสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
 
 
 
6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2.ร้องเรียนทางโทรศัพท์       
075- 290869 

3. ร้องเรียนทางตู้รับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์   

4. ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ 

5.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
http://www.khaoprai.go.th 

รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 

(15 วัน) 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการ 
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

ยุติ ไม่ยุติ 

http://www.khaoprai.go.th/


       ๑) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพรรับเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียน 5 ซ่องทาง 
       ๒) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคัดแยกหนังสือวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/ 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ 
       ๓) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไปทราบและพิจารณา 
       ๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ /ตอบข้อ 
ซักถามชี้แจงข้อเท็จจริง 
       5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์เพ่ือทราบเบื้องต้นภายใน๑5วัน 
       ๖) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       ๗) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเก็บข้อมูลในระบบสารบรรณเพ่ือการประมวลผลและ 
สรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
       ๘) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจัดเก็บเรื่อง 

๘. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

            ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ 
เข้ามายังหน่วยงานจากซ่องทางๆโดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนดดังนี้ 
 

ช่องทาง 
 

ความถี่ในการ 
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับข้อร้องเรียน
เพื่อประสาน หาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 
 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน  ๑5 วันท าการ 
 

 

โทรศัพท์ 0-7529-0869  
 

ทุกวัน ภายใน  ๑5 วันท าการ  

ร้องเรียนทางตู้รับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์   

ทุกวัน ภายใน  ๑5 วันท าการ  

ทางไปรษณีย์  
 

ทุกวัน ภายใน  ๑5 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
http://www.khaoprai.go.th 
 

ทุกวัน ภายใน  ๑5 วันท าการ  

 
 

 

 

 

                                                                                                           (แบบค าร้อง๑) 

http://www.khaoprai.go.th/


 
ตัวอย่างแบบคาร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)     

 
 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
                                                                           134 หมู่ 2 ต าบลเขาไพรอ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
 

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

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 

ข้าพเจ้า ........................................................ อายุ ................ ปีอยู่บ้านเลขท่ี............. หมู่ที ่.................................. 
ต าบล.............................. อ าเภอ ................................. จังหวัด .........................โทรศัพท.์..................................... 
อาชีพ ............................................................... ต าแหน่ง.. ............................................................. ........................ 
เลขที่บัตรประซาซน ..............................................................................ออกโดย ................................................... 
วันออกบัตร ............................ บัตรหมดอายุ ........................... มีความประสงค์ซอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการ 
ต่อต้านการทุจริตเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและ 
แก้ไขปัญหาในเรื่อง 
                ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริตตามข้างต้นเป็นจริงทุก
ประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก ่

๑) ........................................................................................ จ านวน ............. ชุด 
๒) ........................................................................................ จ านวน ............. ชุด 
๓) ........................................................................................ จ านวน ............. ชุด 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นายทรรศนฤทธิ์  ด าสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 


