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บทที ่๑ บทน า 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมมีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทางวางกรอบการ

ด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นการส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ทุกระดับก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึกป้องกัน
ปราบปรามและสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาน ากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการ
ที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประชาชนได้รับบริการที่ดีมีความ
พึงพอใจเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการบริหารราชการ ของหน่วยงานนาไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวช้องกับการ
จัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบจาก ช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  5
ซ่องทางประกอบด้วย  (๑) ตู้ไปรษณีย์  11/6 หมู่ที่ 4  ต าบลแหลม  อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
85000  (2) เว็บไซต์  “ศูนย์รับแจ้งเบาะแสเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
www.leam.go.th  (๓) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ”(4) ทางโทรศัพท์   075 466 200  (5) 
ร้องเรียนด้วนตนเองในส่วนการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ท่ี
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖และฉบับที่  2 
พ.ศ.2562 มาตรา๓๘ก าหนดว่า  “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประ ชาชน หรือ
ส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้นให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่
จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน๑ 5 วันหรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดบนพื้นฐาน ของ
หลักธรรมาภิบาลซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจึงเป็นเรื่องท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบล
แหลม จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนเพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานมีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถแก้ไขปัญหา ของประซาซนสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น
ตอบสนองความต้องการชองประ ชาชนเป็นส าคัญภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน /ร้องทุกข์คือ
การป้องกันส่งเสริมการรักษาและการฟื้นฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานให้เกิดรูปธรรมปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่สอดคล้องกับข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
  ๓) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงชั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพรวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการให้
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
  ๔) เพ่ือพิทักษ์สิทธิชองประซาซนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตามหลักธรรมาภิบาล 
 

http://www.leam.go.th/


 
 
 

๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
  ๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเก่ียวกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบชองส่วนราชการรวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับยุท ธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้อง 
  ๒) ประสานเร่งรัดและก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
  ๓) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 
  ๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  5 ) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการ
คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๖) ติดตามประเมินผลและจัดท า  รายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและการคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๗) ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานชองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
  1) ตู้ไปรษณีย์เลขที ่11/6 หมู่ที่ 4  ต าบลแหลม  อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  - หนังสือร้องเรียน (ลงซื่อผู้ร้องเรียน) 
  - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงซื่อไม่ร้องเรียน) 
  ๒) เว็บไซต์ “ศูนย์รับแจ้งเบาะแสเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม” 
  ๓) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม”  

4) ทางโทรศัพท์  075 466 200  
5) ร้องเรียนด้วนตนเอง 

 
5.หลักเกณฑ์ไนการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ๑) ชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
  ๒) วันเดือนปีของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
  ๓) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแสปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริงหรือข้ีซ่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานจัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 
  ๔) ระบุพยานเอกสารพยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
  - ใช้ถ้อยคาสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
 
 
 
 
 



 
 
 

๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต 
 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

(15 วัน) 
(๑๕วัน) 
 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

 

สิ้นสุดการด าเนินการ 
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
อบต.แหลม 

 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
075-466-200 

 

4. ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ 
 

5. ร้องเรียนทาง Facebook 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ยุติ ไม่ยุติ 



 
 

๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ๑) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมรับเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียน  5 ซ่องทาง 
  ๒) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคัดแยกหนังสือวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน /
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ 
  ๓) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึง
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปทราบและพิจารณา 
  ๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  /ตอบ
ข้อซักถามชี้แจงข้อเท็จจริง 
  5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ทราบเบื้องต้นภายใน 
๑5 วัน 
  ๖) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ 
ด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๗) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเก็บข้อมูลในระบบสารบรรณเพ่ือการประมวลผล
และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
  ๘) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจัดเก็บเรื่อง 
 

๘. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

  ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่เข้ามายังหน่วยงานจากซ่องทางๆโดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนดดังนี้ 
 

ช่องทาง 
 

ความถี่ในการตรวจสอบ 
ช่องทาง 

 

ระยะเวลาดาเนินการรับ 
ข้อร้องเรียนเพื่อ

ประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 
 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน ๑5 วันท าการ 
 

 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน ๑5 วันท าการ 
 

 

ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน ๑5 วันท าการ 
 

 

ร้องเรียนทาง Face 
Book 

ทุกวัน ภายใน ๑5 วันท าการ 
 

 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
075 – 466 - 200  

ทุกวัน ภายใน ๑5 วันท าการ 
 

 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างแบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง) (แบบค าร้อง๑) 
 

          องค์การบริหารสว่นต าบลแหลม  
          อ าเภอหัวไทร  นศ 80170 
 

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

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
 

  ข้าพเจ้า ........................................................ อายุ ................ ปีอยู่บ้านเลขที่...........................  
หมู่ที่..........ต าบล.............................. อ าเภอ ................................. จังหวัด ......................................................... 
โทรศัพท์ ......................................อาชีพ .............................ต าแหน่ง………………………………………………..…..….… 
เลขที่บัตรประซาซน ...............................................................ออกโดย ............................................................... 
วันออกบัตร ............................ บัตรหมดอายุ .............................. มีความประสงค์ซอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการ 
ต่อต้านการทุจริตเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมพิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและ 
แก้ไขปัญหาในเรื่อง................................................................................................................................................ 
 

  ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริตตามข้างต้นเป็นจริง
ทุกประการโดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 
 

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

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

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


