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ค าน า 

 องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการ
ป้องกันและปราบปรามการทรุจริตและพฤติกรรมมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้าง
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปช่ันการส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทย์ไปสู่การปฏบัติตามแผนงาน/โครงการ
ท่ีวางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าท่ีส าคัญใน
การประสาน ติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกบัการจัดการเรื่องร้องเรียนการทรุจริตและประพฤติมิชอบจากช่อง
ทางการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ทางไปรษณีย์ 2) เว็บไซต์องค์กร
ฃารบริหารส่วนต าบลอาฮี hppt://tumbonahi.go.th 3) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 4)กล่องรับเรื่อง
ร้องเรียนการทรุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทรุจริตและมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน (work instruction) สอดรับ
กับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของปลัดส านัก องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทรุจริต / แจ้งเบาะแสด้านการทรุจริตและพฤติมิชอบ จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีจะน าไปเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
ต่อไป 
 
 
         ( นายณัฐวัฒน์  สันหาชนานันท์ ) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
                    5    ตุลาคม   2563 

       

 

 

 

 



บทที่ 1 

บทน า 

1.หลักการและเหตผุล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี มีบทบาทหน้าท่ีหลักการท่ีหลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการ
ด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทรุจริตและพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยกรรมของส่วน
ราชการในส่วนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การสร้างการส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮีทุกระดับ กหนดมาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกัน 
ปราบปราม และสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทรุจริตมุ่งเน้นป้องกันการทรุจริตโดยร่วมก าหนด
เป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ี
วางไวไ้ปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการท่ีดี มี
ความพึ่งพอใจ เช่ือมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน น าไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
(CPI:Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหน้าท่ีส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน 
ประสาน ติดตาม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและพฤติมิชอบ จากช่องทาง การ
ร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทรุจริตโดยมี 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ทางไปรษณีย์ 2) เว็บไซต์
องค์กรฃารบริหารส่วนต าบลอาฮี hppt://tumbonahi.go.th 3) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 4)กล่อง
รับเรื่องร้องเรียนการทรุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ในส่วนการปฏิบัติงานด าเนินการปฏิบัติด าเนินการ
ติดตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อ
สอบถามเป็นหังสือจากประชาชนหรื่อส่วนราชการด้วยกัเกี่ยวกับงานท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น ให้
เป็นหน้าท่ีส่วนราชการนั้นท่ีจะต้องตอบค าถามหรือแจ้งด าเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งเป็นหน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับขอร้องเรียนการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องท่ีศุนย์จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการปฏิบัติหารตอการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี จ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ต าบลอาฮี เพื่อให้แนวทางการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษ์และความเช่ือมั่นตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้อภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา 
และการฟื้นฟูบนพืน้ฐานของหลักธรรมาภอบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสุดและยังยืนต่อไป 

 



2.วัตถุประสงค ์

 1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นแนวทางการด าเนินงานให้เกิด
รูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริต และพฤติมิชอบ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรยีน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และพฤติมิชอบใช้แนว
ทางการปฏิบัติตามขั้นตอน ท่ีสอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคลากรภายนอก หรือผู้ให้บริการให้สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติ 
 4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
 
3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
 มีบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการขับเคล่ือน
นโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเช่ือมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการ รวมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้
สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรุจริตและนโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง 
 2) ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกดัด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและพฤติมิชอบของสว่วนราชการ 
 3) ด าเนินการเกี่ยวกับขอร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติการหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ 
 4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
 5) ประสานงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ และการคุ้มครอง
จริยธรรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ และการ
คุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับหมอบหมาย 
 
 



4.การร้องเรยีน/แจง้เบาะแส 
 1) ทางไปรษณีย์  

2) เว็บไซต์องค์กรฃารบริหารส่วนต าบลอาฮี hppt://tumbonahi.go.th  
3) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  
4) กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทรุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

 
5.หลักเกณฑ์ในการรบัเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและพฤตมิิชอบ 
 1 ) ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
 2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน ว่ามีข้อมูล 
ข้อเท็จจริง หรือช้ีช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงาน ชัดแจ้ง เพียงพอท่ีสามารถ
ด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) –ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจรติและพฤติมิชอบ 
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

  

1.ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย ์

2.ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ 

3.ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ค 

4.ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียน ฯ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

ลงทะบียนรับ / ประสานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการ 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน ไม่ยุติ แจ้งเรื่องผู้ร้องเรียน 

สิน้สดุการด าเนินการรายงานผลใหผู้ร้อ้งเรียนทราบ 



7. ข้ันตอนการปฏบิัติงาน 
 1) เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี รับเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 4 ช่องทาง 
 2) เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและพฤติมิชอบ 
 3) เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา 
 4) เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ / ตอบข้อ
ซักถาม ช้ีแจงข้อเท็จจริง 
 5) เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบื้องต้นภายใน   
15 วัน 
 6) เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 7) เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผล และ
สรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร  
 8) เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 
 
8. การรับและตรวจสอบข้องร้องเรยีน/แจง้เบาะแสด้านการทุจรติและพฤติมิชอบ 
 ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเข้า
มายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง ความถ่ีในการ
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับ
ข้อร้องเรียน เพื่อประสาน

หาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเองผ่านกล่อง
รับเรื่องร้องเรียน 

ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย ์ ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  

 
 
 
 



แบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
การทุจริตและพฤตมิิชอบ 

  ท่ีว่าการองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 42140   

 
       วันท่ี............... เดือน.................................พ.ศ............... 
 
เรื่อง   ......................................................................................................................................................... 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
 
  ข้าพเจ้า .................................................................................................. อายุ ........................... ป ี
อยู่บ้านเลขท่ี ............ หมู่ท่ี............ ต าบล ........................... อ าเภอ ..............................จังหวัด................................  
โทรศัพท์ ............................................................... อาชีพ ........................................................... เลขบัตรประชาชน 
................................................ ออกโดย ................................................. วนัออกบัตร .............................................. 
วันหมดอายุ ..................................... มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี พิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยดหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง 
 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
  ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริตตามข้างต้นเป็นจริงทุก
ประการโดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 

1) .................................................................... จ านวน ...................... ชุด 
2) .................................................................... จ านวน ...................... ชุด 
3) .................................................................... จ านวน ...................... ชุด 
 
จึงร้องเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
 

ลงช่ือ ................................................ ผู้ยื่นค าร้อง ลงช่ือ ................................................ เจ้าหน้าท่ี 
(.........................................)   (.........................................) 



เรียน หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
..................................................................................... ................................................................ 
..................................................................................... ................................................................ 
ลงช่ือ ........................................................................... ลงช่ือ ...................................................... 

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
.................................................................. 
.................................................................. 
ลงช่ือ ....................................................... 

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



รายงานสถิติการรับแจ้งร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
การทุจริตและประพฤติชอบ 

 
เดือน จ านวนเร่ือง 

ร้องเรียน 
ด าเนินการ 

เรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวม     
 
 


