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เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ จงัหวัดบุรีรัมย์ 



 
 

ค าน า 
 
 

            องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงาน          
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ              
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี  เครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชั่น                          
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยรวมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา                         
น ากลยุทธ์ ไปสู่ การปฏิบัติ ตามแผนงาน โครงการที่ ว างไปสู่ เป้ าหมายเดียวกัน คือความส า เร็ จ                             
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ส าคัญในการประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย    

         ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน ได้ทบทวนแนวปฏิบัติ                   
การจัดการเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงานสอดรับ                 
กับกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนของส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ                           
จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน และบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 1 
บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน มีบทบาทหน้าที่      

ในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี เครือข่ายด้านการป้องกัน
และปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมประชาชนต าบลโคกสนวน       
โดยรวมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา น ากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติ
ตามแผนงาน โครงการที่วางไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
                    

                     หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการ
ร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ดังนี้  ส่งข้อความร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงได้ที่                      
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน / ทางเว็บไซต์  http://koksanuan.go.th  / facebook. อบต.โคกสนวน 

ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน / ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ 044666408
ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ 69 หมู่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110  
ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ด าเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2446 มาตรา 38 ก าหนดว่า                   
เมื่อส่วนราชการใด ได้รับได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับ
งานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่ วนราชการนั้น ที่จะต้องตอบค าถาม                    
หรือแจ้งด าเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายระยะเวลาที่ก าหนด บนพื้นฐานของหลักธรรมมาภิบาล 
 

  ซ่ึงอ านาจหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหาร                        
ส่วนต าบลโคกสนวน จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้                        
ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลโคกสนวน เพ่ือให้แนวทาง
การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน  สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชน
เป็นส าคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ คือการป้องกัน การรักษา และการฟ้ืนฟู 
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 



 
2. วัตถุประสงค์ 

 

1. เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง     

ด าเนินงาน การด าเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียน      
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติ 

มิชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา 

ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคลภายนอกหรือผู้ให้บริการ
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

4. เพ่ือรักษาสิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

                      มีบทบาทในการด าเนินการเสริมสร้างความเข็มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการขับเคลื่อน 
นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ     
ต่อต้านการการทุจริตคอรัปชั่น 

1.  เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย
ของทางราชการที่เก่ียวข้อง 

2. ประสาน เร่งรัดและก ากับให้หน่วยงานใสสังกัดด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน 

และปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

3. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  

โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 

4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
5. ประสานงาน เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ 

การคุ้มครองจริยธรรมเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ติดตามประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ 

มิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

7. ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 



 

 
4. การร้องเรียน แจ้งเบาะแส 

 

4.1 ร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
4.2 ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์  http://koksanuan.go.th    

                    4.3 ร้องเรียนผ่าน facebook. อบต.โคกสนวน 
                    4.4 ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
                    4.5 ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ 044666408 
                    4.6 ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ 69 หมู่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน                     
                         อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 
 

5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5.1  ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส 
5.2  ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส 
5.3  ระบุ วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส 
5.4  ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคลถ้ามี 
5.5  ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของ เรื่องร้องเรียน เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏชัดเจน             

มีมูลความจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่                    
ซึ่งสามารถด าเนินการสอบสวนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวอย่างแบบค าร้องเรียน / ร้องทุกข์  (ด้วยตนเอง) 
 

 

เขียนที่................................................. 

 วัน........ เดือน.........................ปี.......... 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสวน 
 

     ข้าพเจ้า……………………………………………………………… อายุ ........... ปี บ้านเลขท่ี..................หมู่................ 

ต าบลโคกสนวน  อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 เบอร์โทรศัพท์ ................................................................ 

อาชีพ ........................................................................... ต าแหน่ง ................................... .................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน         ออกโดย....................................... 

วันออกบัตร ................................วันบัตรหมดอายุ............................ มีความประสงค์ขอร้องเรียน /แจ้งเบาะแส 

การต่อต้านการทจริต เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน พิจารณาด าเนินการตรวจสอบ ช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
      

       ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน /แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทจริต ตามข้างต้นเป็นจริง        
ทุกประการ โดยแนบเอกสารดังนี้ 

           ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 ส าเนาบัตรประชาชน 

 อ่ืนๆ........................................................................................................................ ......................... 
 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

                        ลงชื่อ ........................................................... 

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


