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 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการ
ด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วน
ราชการ ให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีหน้าที่
ส าคัญในการประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบจากช่องทางการร้องเรียนขอศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 6 ช่องทาง ประกอบด้วย 

1. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์บริการ ทุกวันเวลาท าการ 
2. โทรศัพท์ 087-210616 
3. เว็บไซต์ https://www.kangdinso.go.th 
4. สื่อสังคมออนไลน์ https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
5. ตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
6. ไปรษณีย์ตามที่อยู่ ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 102 หมู่ 1 ต าบลแก่ง

ดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าน า 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการ
ด าเนินงานการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วน
ราชการให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริม
และคุ้มครอง จริยธรรมบุคลากรเทศบาลต าบลวังไทรทุกระดับ ก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกันปราบปราม 
และสร้าง เครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยรวมก าหนดเป้าหมาย
การ พัฒนา น ากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วาง 
ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่มีความ พึง
พอใจ เชื่อมั่นและศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน น าไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
 นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับเจ้าเบาะและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรี ยนของศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 6 ช่องทาง
ประกอบด้วย  

1. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์บริการ ทุกวันเวลาท าการ 
2. โทรศัพท์ 087-210616 
3. เว็บไซต์ https://www.kangdinso.go.th 
4. สื่อสังคมออนไลน์ https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
5. ตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
6. ไปรษณีย์ตามที่อยู่ ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 102 หมู่ 1 ต าบลแก่ง

ดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 
ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ด าเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕4๖ มาตรา 38 ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการ
ติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือส่วนราชการด้วยกัน เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น 
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถาม หรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 ซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอด้วย 
จ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการ เรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลแก่งดินสอ เพื่อให้แนวทางการด าเนินงานเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน เกิดเป็น
รูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความ
เชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การกับระบบ การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ คือการ
ป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟู บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลของระบบอย่าง และยั่งยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการ 
ด าเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการ ทุจิต 
และประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ 
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
กับการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน 
ใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการให้ สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
 4.เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล 

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการขับเคลื่อน 
นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
 1. เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้อง 
 ๒. ประสาน เร่งรัดและก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  
 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  
 ๔. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
 5. ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ 
คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการคุ้มครองจริยธรรม แสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7. ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
1. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ศูนย์บริการ ทุกวันเวลาท าการ  
2. โทรศัพท์ 087-210616 ทุกวันเวลาท าการ 
3. เว็บไซต์ http://www.kangdinso.go.th 
4. สื่อสังคมออนไลน์ http://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
5. ตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
6. ไปรษณีย์ตามที่อยู่ ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 102 หมู่ 1 ต าบลแก่ง

ดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 

หลักเกณฑ์ในการรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1) ชื่อ ที่อยูข่องผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูลข้อเท็จจริงหรือ 

ชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการ
สืบสวน/สอบสวนได้ 

4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)  
-ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
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แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต 1.ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2.ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร 087-
210616 

3.ร้องเรียนทางเว็บไซต์ 
http://www.kangdinso.go.th 

4.ร้องเรียนทาง Facebook 
http://www.facebook.com/องค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

5.ตู้แสดงความคิดเห็นหน้าอาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง
ดินสอ 

6.ไปรษณยี์ ท่ีอยู่ 102 หมู่ 1 ต าบลแก่งดินสอ 
อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรุี 25220 

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
การทุจริต อบต.แก่งดินสอ (15 
วัน) 

ยุติ ไม่ยุติ 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติแจ้งเรื่องผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ 

ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องทราบ 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ รับเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากของทางการร้องเรียน 6 ช่องทาง 

๒) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๓) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนาและจัดท าหนังสือถึงผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา 

๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ/ตอบข้อซักถาม
ชี้แจงข้อเท็จจริง 

5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน 
6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการก่อนการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผลและสรุป

วิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้า 
ด าเนินการรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ามายังหน่วยงานจาก
ช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

ช่องทาง 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับ
ข้อเรียกร้องเพ่ือประสาน 

หาทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 

ทุกครั้งที่มีผู้มาร้องเรียน ภายใน 15 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
 

ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์ 
 

ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านทาง Facebook 
 

ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์/โทรสาร 
 

ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านตู้แสดงความคิดเห็น 
 

ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างแบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง) (แบบค าร้อง 1) 
 

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

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

 ข้าพเจ้า............................................................................................อายุ..............ปี อยู่ บ้านเลขท่ี.................
หมู่ที่.............. ต าบล.............................. อ าเภอ............................. จังหวัด.......................... ......................................
โทรศัพท์............................................. อาชีพ.................... ........................ ต าแหน่ง...................................................
เลขที่บัตรประชาชน........................................................................ ออกโดย............................. .................................
วันออกบัตร................................. บัตรหมดอายุ............................... มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการ
ทุจริต เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ พิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ปัญหาใน
เรื่อง.......................................................................................................................................................................... ... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

........................................................................... .........................................................................................................  

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต ตามข้างต้นเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่ง
เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 

1) ......................................................................................... จ านาน.............................. ....ชดุ 
2) ......................................................................................... จ านวน................... ...............ชดุ 
3) ......................................................................................... จ านวน.............................. ....ชดุ 
4) ......................................................................................... จ านวน......... .........................ชดุ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 


