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การจัดการเร่ืองร้องเรยีนการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 

อ าเภอเมืองนราธวิาส จังหวัดนราธิวาส 



คํานํา 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลลําภู มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการกําหนด

ทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม            
การทุจริตเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้า นการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยร่วมกําหนด 
เป้าหมายการพัฒนานํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ
ความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอกจากนี้ ยังมีหน้าท่ีสําคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 4 ช่องทาง ประกอบด้วย ๑.) ตู้ไปรษณีย์ หมู่ ท่ี 7 ตําบลลําภู อําเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000, ๒.) เว็บไซด์ www.abtlamphu.go.th, 3.) Facebook “องค์การ
บริหารส่วนตําบลลําภ”ู และ ๔.) เบอร์โทรศัพท์ ๐ 7354 2623 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบล ลําภู ได้
ทบทวนคู่มือการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
ของสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลลําภู หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบจะเป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีจะนําไปเป็นมาตรฐานอย่างมี
คุณภาพ 

 

 

 

 

          (นายอํามร  เทพกําเนิด) 

     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําภู 
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บทที่ ๑ 
บทนํา 
๑.หลักการและเหตุผล 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลลําภู มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการกําหนด
ทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม            
การทุจริตเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย ด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลลําภู ทุก
ระดับกําหนดมาตรการปลูกจิตสํานึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วมกําหนดเป้าหมายการพัฒนานํากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีวางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการท่ีดีมีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหาร
ราชการของหน่วยงานนําไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI : Corruption Perception Index)  

นอกจากนี้ ยังมีหน้าท่ีสําคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเร่ืองร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง กับการจัดการเร่ืองร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติ การ
ต่อต้านการทุจริต 4 ช่องทาง ประกอบด้วย ๑.) ตู้ไปรษณีย์ หมู่ท่ี 7 ตําบลลําภู อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส 96000, ๒.) เว็บไซด์ www.abtlamphu.go.th, 3.) Facebook “องค์การบริหารส่วนตําบลลําภู” 
และ ๔.) เบอร์โทรศัพท์ ๐ 7354 2623” ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ดําเนินการตามกระบวนงานจัดการเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ กําหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน 
หรือส่วนราชการด้วยกันเก่ียวกับงานท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น
ท่ีจะต้องตอบคําถามหรือแจ้งการดําเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีกําหนดบนพื้นฐาน
ของหลักธรรมภิบาล (Good Governance)  

ซ่ึงอํานาจหน้าท่ีดําเนินการเก่ียวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการ จึงเป็นเร่ืองท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบล ลําภ ู
จําเป็นต้องดําเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการ
เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลลําภ ูเพื่อให้แนวทางการดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนสร้าง
ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสําคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับ
เร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟู บนพื้นฐานของหลักธรรมภิบาล 
(Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
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๒.วัตถุประสงค์  

1) เพื่อให้บุคลากรผู้เก่ียวข้องหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสามารถนําไปเป็นกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนท่ีสอดคล้องกับข้อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย             
ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

๓) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ พัฒนาให้การทํางานเป็นมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคล หรือผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่ รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน  

๔) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเ รียน/แจ้งเบา ะแส ตามหลักธรรมภิบาล (Good 
Governance) 

 

๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับมอบหมาย  
มีบทบาทหน้าท่ีในการดําเนินการเสริมสร้างความเข็มแข็งและเป็นเครือข่ายสําคัญในการขับเคล่ือน

นโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมท้ังบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  

๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการ รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน
ราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลท่ี
เก่ียวข้อง  

๒) ประสาน เร่งรัด และกํากับ ให้หน่วยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  

๓) ดําเนินการเก่ียวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของ 
เจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ  

๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น  
๕) ประสานงานเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ

คุ้มครอง จริยธรรมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

การคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
๗) ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมองหมาย 
 

๔. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
๑.) ตู้ไปรษณีย์ หมู่ท่ี 7 ตําบลลําภ ูอําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 

- หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  
- บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  

๒.) เว็บไซด์ www.abtlamphu.go.th 
3.) Facebook “องค์การบริหารส่วนตําบลลําภ”ู 
 

http://www.abtlamphu.go.th/


๕. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๑) ชื่อ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
๓) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเร่ือง ร้องเรียน/เร่ืองแจ้งเบาะแส ปรากฎอย่างชัดเจนว่ามีมูล 

ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เก่ียงกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงาน จัดแจ้งเพียงพอท่ี
สามารถดําเนินการสืบสวนสอบสวนได้  

๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)  
- ใช้ถ้อยคําสุภาพหรือข้อความสุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
www. abtlamphu.go.th 

3. ร้องเรียนผ่าน Facebook 
องค์การบริหารส่วนตําบลลําภู 

4. ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ 
0 7354 2623 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนตําบลลําภู 

ลงทะเบียน/ประสาน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ 

ยุติเร่ือง 
แจ้งผู้ร้องเรียน 

ไม่ยุติเร่ือง 
แจ้งผู้ร้องเรียน 

ส้ินสุดการดําเนินการรายงานผล 
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 



๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลลําภู รับเร่ืองร้องเรียน/แจ้ง 

เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 4 ช่อง  
๒) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเร่ืองร้องเรียน/

แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๓) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือถึงผู้บังคับบัญชา

เหนือขึ้นไปทราบและพิจารณา  
๔) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเร่ืองให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการ/ตอบข้อ

ซักถาม ชีแ้จ้งข้อเท็จจริง  
๕) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบ้ืองต้นภายใน ๑๕ วัน  
6) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
๗) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลและสรุป 

วิเคราะห์เสนอผู้บริหาร  
8) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเร่ือง  
 

8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางโดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

 

ช่องทาง 
ความถี่ในการ 
ตรวจสอบช่อง 

ระยะเวลาดําเนินการรับ 
ข้อมูล ร้องเรียน เพื่อ 
ประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วันทําการ  
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน 15 วันทําการ  

ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน 15 วันทําการ  
ร้องเรียนผ่าน Facebook ทุกวัน ภายใน 15 วันทําการ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก 

 

 



ตัวอย่าง 

 

แบบคําร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)  

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลลําภ ู
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
96000 
  

วันท่ี.............เดือน................................พ.ศ. .................... 
 

เร่ือง...................................................................................................................................................................... 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําภู 

ข้าพเจ้า................................................................................................................อายุ...........................ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ท่ี.............ตําบล...........................อําเภอ............... ........จงัหวัด..............................  
โทรศัพท์................................................. อาชีพ ................................................................................................... 
เลขท่ีบัตรประชาชน ............................................................ ออกโดย .................................................................  
วันท่ีออกบัตร .......................................... บัตรหมดอายุ ................................. มีความประสงค์ขอร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลลําภู พิจารณาดําเนินการตรวจสอบ หรือ 
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเร่ือง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคําขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้ างต้นเป็นจริงทุก 
ประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 
1)....................................................................................................................................... จํานวน ............... ชุด 
2)....................................................................................................................................... จํานวน ............... ชุด 
3)....................................................................................................................................... จํานวน ............... ชุด 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(.........................................................) 
 
 



 
 


