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ค าน า 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิงมีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทางวางกรอบ
การด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม      
ของส่ วนราชการให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                     
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุก ภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม             
การทุจริตคอร์รัปชั่นการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐภาคเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมาย                
การพัฒนานากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือความส าเร็จ            
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ส าคัญในการประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการจัดการเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 ในปี งบประมาณพ.ศ.  ๒๔๖4 องค์การบริหารส่ วนต าบลหนองกะทิง  ได้ทบทวน                  
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงาน            
สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง                
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบจะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บทที่ ๑ 
บทน า 

 
๑.หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิงมีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบ

การด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม                     
ของส่ วนราชการให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                      
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ ในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง ทุกระดับ
ก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึกป้องกัน ปราบปรามและสร้างเครือข่ายในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมก าหนด เป้าหมายการพัฒนานากลยุทธ์การป้องการส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรม ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการที่ วางไว้ ไปสู่ เป้ าหมายเดียวกันคือความส าเร็จ                 
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลประชาชนได้รับบริการที่มี ความพึงพอใจที่ดีเชื่อมั่นและศรัทธา               
ต่อการบริหารราชการของหน่วยงานน าไปสู่ค่าดัชนี ภาพลักษณ์ ของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ส าคัญ
ในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
ทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 4 ช่องทาง ดังนี้ 

 ๑) ตู้ไปรษณีย์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง  159 หมู่ 5 ต าบลหนองกะทิง               
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  31130 

          ๒) เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง  www.nongkathing.go.th  
 ๓) ทางโทรศัพท์ 044 666 271 
 4) ร้องเรียนด้วยตนเอง  

 ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๔๖4 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง  ในส่วนการปฏิบัติงาน
นั้นด าเนินการ ตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา                         
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมือง พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๓๘ ก าหนดว่า“เมื่อส่วนราชการใด
ได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของส่วนราชการนั้นให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบ
ภายใน ๑5 วันหรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมมาภิบาลซึ่ง อ านาจหน้าที่ด าเนินการ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ 
จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง  จ าเป็นต้องด าเนินการ   
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนนอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ศูนย์ยุติธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง  เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เกิดเป็นรูปธรรมมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน                       
สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญภายใต้การอภิบาล                
ระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ ร้องทุกข์ คือการป้องกันส่งเสริมการรักษา และการฟ้ืนฟูบนพ้ืนฐาน                         
ของหลักธรรมมาภิบาลของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค์  
 ๑) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการ

ด าเนินงานให้เกิดรูปธรรมปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใช้เป็นแนวทาง การปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมาย              
ที่เก่ียวข้องกับการเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

 3)เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือ            
ผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการ             
ในการปฏิบัติงาน 

 ๔) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตามหลักธรรมมาภิบาล 

๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการ

ขับเคลื่อน นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริต ในองค์กรรวมทั้งบูรณาการ เชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการต่อทุจริตคอรัปชั่น 

 ๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ ของส่วนราชการรวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการบ้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการให้ สอดคล้องกับยุทศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตและนโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

 ๒) ประสาน เร่งรัดและกับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

 ๓) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่              
โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 

 ๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 5) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

การคุ้มครอง จริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๖) ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ              

ประพฤติมิชอบ การคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๗) ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๔. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 ๑) ตู้ ไปรษณีย์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง  159 ม.5 ต าบลหนองกะทิง                  

อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์   31130 
 ๒) เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทิง  www.nongkathing.go.th 
 3)ทางโทรศัพท์ 044 666 271 
 4)ร้องเรียนด้วยตนเอง 
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5.หลักเกณฑ์ไนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๑) ชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
 ๒) วันเดือนปีของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 3)ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแสปรากฏอย่างชัดเจน                

ว่ามีมูลข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทาง การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน จัดแจ้งเพียงพอ             
ที่สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

 ๔) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล(ถ้ามี) 
 -ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความสุภาพ 

 6.แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
การทุจริต 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผดิชอบ 

แจ้งผลให้ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

อบต.หนองกะทิง (15 วัน) 

ยุติเรื่องแจ้งผูร้้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการ 

รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

ไมย่ติุแจ้งผู้ร้องเรียน/

ร้องทุกข์ทราบ 

 

4.ร้องเรียนด้วยตนเอง 

3.ร้องเรยีนผ่านทางโทรศัพท์ อบต.หนองกะทิง 

                   โทร.044 666 271 

2.ร้องเรียนผ่านเวปไซต ์อบต.หนองกะทิง 

         www.nongkathing.go.th 

 

1.ร้องเรยีนทางไปรษณีย์ อบต.หนองกะทิง 

        159 ม. 5 ต.หนองกะทิง  

อ.ล าปลายมาศ  จ.บรุีรัมย์ 31130 
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7.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง                  

รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียน  
 ๒) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคัดแยกหนังสือวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่อง

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๓) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือ                               

ถึงผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปทราบและพิจารณา 
 ๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ/          

ตอบข้อซักถามชี้แจงข้อเท็จจริง 
 5)เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตแจ้งผู้ร้องเรียน/ทุกข์รายเบื้องต้นภายใน ๑5 วัน 
 ๖) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ

ด าเนินงานจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๗) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเก็บข้อมูลในระบบสารบรรณเพ่ือการ

ประมวลผลและ สรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
 ๘) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านจัดเก็บการทุจริต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตัวอย่างแบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง) (แบบค าร้อง) 
 
       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง 
       159 ม.5 อ าเภอล าปลายมาศ 
       จังหวัดบุรีรัมย์   31130 
 

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

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

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง   
 
ข้าพเจ้า........................................................ อายุ................ ปี  อยู่บ้านเลขที่............. หมู่ที่………….....

ต าบล.............................. อ าเภอ ................................. จังหวัด........................ .โทรศัพท์...... ........................ .. 
อาชีพ............................................................... ต าแหน่ง.. .............................................. .......................... . ........ 
เลขที่บัตรประชาชน................................................ .................................ออกโดย .................................... ........ 
วันออกบัตร............................ บัตรหมดอายุ........................... มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการ  

ต่อต้านการทุจริตเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง  พิจารณาด าเนินการตรวจสอบ หรือ
ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาในเรื่อง  

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริตตามข้างต้นเป็นจริงทุก
ประการโดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ามี)ได้แก่  

๑) …..................................................................................... จ านวน ….......... ชุด 
๒) ….....................................................................................  จ านวน ….......... ชุด 
๓) …................................................ ..................................... จ านวน ….......... ชุด 
4)……………………………………………………………………………….   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    (…………..……………………..) 
               ................................... 
 


