
 
 

แนวปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 



คำนำ 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบดำเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและ
การคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนา นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สำคัญในการประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 6 ช่องทาง ดังนี้ (1) ส่งข้อ
ร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเอกโดยตรงที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระ (2) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงาน
ที่ http://www.sralocal.go.th/s/index.php?name=page&file=page&op=tusjarit (3) ร้องเรียนทางตู้
ไปรษณีย์ ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระ 161 หมู่ 4 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 
56160 (4) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 054891513 (5) ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100040470439684 “อบต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา” 
(6) ร้องเรียนทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต 
 
 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้ทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนำไปเป็นมาตรฐานอย่างมี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระ มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการ
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุนติตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมจริยธรรมของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญใน
การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริม
จริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสระ กำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึก ป้องกันปราบปรามและสร้าง
เครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนา 
นำกลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่นและ
ศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงานนำไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
 
 นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนประสานติดตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 6 ช่องทาง ประกอบด้วย (1) ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเอกโดยตรงที่ องค์การ
บริหารส่วนตำบลสระ (2) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานที่ 
http://www.sralocal.go.th/s/index.php?name=page&file=page&op=tusjarit (3) ร้องเรียนทางตู้
ไปรษณีย์ ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระ 161 หมู่ 4 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 
56160 (4) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 054891513 (5) ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100040470439684 “อบต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา” 
(6) ร้องเรียนทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ดำเนินการตาม
กระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กำหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็น
หนังสือจากประชาชนหรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็น
หน้าที่ส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 
 ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบล
สระ จำเป็นต้องดำเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์



จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือให้แนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มี
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความ
เชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นคำสัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ คือ การป้องกันส่งเสริมการรักษาและฟ้ืนฟูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลของระบบอย่างสูงสุดและ
ยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางการ
ดำเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือให้มั่นใจกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาการทำงานให้เป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคลากรภายนอกหรือผู้
ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการใน
การปฏิบัติงาน 
 4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสำคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยลายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์
การตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 1) เสนอแนะหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายรัฐบาลที่
เกี่ยวข้อง 
 2) ประสานเร่งรัดและกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
 3) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 
 4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล 



 5) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการ
คุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 6) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เสนอหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 7) ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 1) ร้องเรียนด้วยตนเองที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
 2) เว็บไซต์ http://www.sralocal.go.th/s/index.php?name=page&file=page&op=tusjarit 
 3) ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ เลขที่ 161 หมู่ที่ 4 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
รหัสไปรษณีย์ 56160 
  - หนังสือร้องเรียน 
  - บัตรสนเท่ห์ 
 4) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 054891513 
 5) ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/profile.php?id=100040470439684 
“อบต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา” 
 6) ร้องเรียนทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนทุจริต 
 
5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
 2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฎอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ที่สามารถดำเนินการ
สืบสวน/สอบสวนได ้
 4) ระบุพยานเอกสาร พยานหลักฐานและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
  - ใช้ถ้อยคำสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสระ รับเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 6 ช่องทาง 
 2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



 3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความคิดเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึง
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปทราบและพิจารณา 
 4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ/ตอบ
ข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง 
 5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบเบื้องต้นภายใน 15 
วัน ทำการ 
 6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดำเนินการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารสารบรรณ เพื่อการ
ประมวลและสรุปผลวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
 8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 
7. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางการร้องเรียน โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้ 
 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน 15 วันทำการ  
2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน 15 วันทำการ  

3. ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ ทุกวัน 15 วันทำการ  
4. ร้องเรียนทาง Facebook ทุกวัน 15 วันทำการ  

5. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ทุกวัน 15 วันทำการ  

6. ร้องเรียนทางศูนย์รับเรื่องราว  
ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต 

ทุกวัน 15 วันทำการ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ช่องทางการร้อง 
1. ร้องเรียนด้วยตนเองที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ http://www.sralocal.go.th/s/index.php?name=page&file=page&op=tusjarit 
3. ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ เลขที่ 161 หมู่ที่ 4 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56160 
3. – หนังสือร้องเรียน 
3. – บัตรสนเท่ห์ 
4. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 054-891513 
5. ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค “อบต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา” 
6. ร้องเรียนทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนทุจริต 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ผู้ร้อง/แจ้งเบาแส 

1. หนังสือ 
2. ด้วยวาจา 

รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต 

เจ้าหน้าที่เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาสั่งการ และประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ดำเนินการตรวจสอบ (ภายใน 3 วันทำการ) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ (ภายใน 15 วันทำการ) 
1. ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
2. สรุปเรื่องร้องเรียน 
3. แจ้งผล 

 

ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 
- ขอขยายเวลาดำเนินการได้ไม่เกิน 7 วัน 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
1. รายงานผู้บังคับบัญชา 
2. แจ้งให้ผู้ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสทราบ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
1. รายงานผู้บังคับบัญชา 
2. แจ้งให้ผู้ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสทราบ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
1. รายงานเหตุผลที่ไม่แล้วเสร็จต่อผู้บังคับบัญชา 
2. แจ้งให้ผู้ร้องเรียน / แจ้งเบาะแสทราบ 
3. ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ดำเนินการตรวจสอบ เมื่อแล้ว
เสร็จให้แจ้งผู้ร้องเรีน / ผู้แจ้งเบาะแสทราบโดยทันที 



 
 
 
 
 

คำร้องเรียน 
 

เรื่อง  ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
 

1. ชื่อ - สกุล ............................................................ ผู้ร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ .............................. ............. 
ที่อยู่ .................................................................................................................................................................. .... 
 

2. ชื่อ - สกุล ............................................................ ผู้ถูกรอ้งเรียน สังกัด .......................................................... 
ตำแหน่ง / ระดับ หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ หรือสืบทราบตัวผู้ถูกกล่าวหาได้ ...................................................... 
..................................................................... ........................................................................................................ . 
 

3. รายละเอียดเรื่องร้องเรียน ........................................................................................................ ........................ 
..................................................................... ........................................................................................................ . 
..................................................................... ........................................................................................................ . 
..................................................................... ........................................................................................................ . 
..................................................................... ........................................................................................................ . 
..................................................................... ........................................................................................................ . 
..................................................................... ........................................................................................................ . 
..................................................................... ........................................................................................................ . 
..................................................................... ........................................................................................................ . 
..................................................................... ........................................................................................................ . 
..................................................................... ........................................................................................................ . 
..................................................................... ........................................................................................................ . 
 
 
   ลงชื่อ.............................................................ผู้ร้องเรียน 
         (............................................................) 
   วันที่................เดือน.........................พ.ศ. ...................... 
 

   *** ด้านหลัง รายละเอียดคำแนะนำในการกรอกแบบร้องเรียน 



คำแนะนำการทำหนังสือร้องเรียนการทุจริต 
 

 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมีรายละเอียดการ้องเรียน ดังต่อไปนี้ 
 1. ชื่อ - สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ร้องเรียน (เพ่ือสามารถติดต่อขอ
ข้อมูลเพ่ิมเติม) 
 2. ชื่อ - สกุล สังกัด และตำแหน่งของผู้ถูกร้องเรียน หรือข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ หรือสืบทราบตัวผู้
ถูกกล่าวหาได้ 
 3. บรรยายการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน โดยระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
  3.1 วัน เวลา สถานที่ที่เป็นเหตุให้ร้องเรียน 
  3.2 การกระทำท่ีเป็นเหตุให้ร้องเรียน 
  3.3 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยายบุคคล (ถ้ามี) 


