
แนวปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

                องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
         อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



         
               ค าน า 
            
              องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีบทบาทหน้าที่หลักในการ ก าหนดทิศทาง วางกรอบการ 
ด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การสรา้งการมสี่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกซน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ 
ยังมีหน้าที่ส าคัญในการประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจากซ่องทางการร้องเรียนของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 5 ซ่องทาง ประกอบด้วย            
๑) ตู้ไปรษณีย ์ 2 ต. บ้านร่อม อ. ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130  ๒) เว็บไซต์”ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่อง
ทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนต าบล www.banrome.go.th ๓) เฟสบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบล      
บ้านร่อม”  4) ทางโทรศัพท์ 035340736  5) ร้องเรียนด้วยตนเอง 
                        ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นร่อม ได้ทบทวนแนวปฏบิตัิการ
จดัการเรื่องร้องเรยีน/แจง้เบาะแสดา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบเพ่ือเปน็วธิปีฏบิตังิานสอดรบักบักระบวนการ
จดัการเรื่องร้องเรยีน/รอ้งทกุข์ ของส านักปลดั องค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านรอ่ม หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ แนวทาง
ปฏบิตั ิการจดัการเรื่องร้องเรยีนการทจุริต/แจ้งเบาะแสดา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ จะเปน็ประโยชนส์ าหรบั
หนว่ยงาน และบคุลากรผูป้ฏบิตัิงานทีจ่ะน าไปเปน็มาตรฐานอยา่งมคีณุภาพ 

http://www.banrome.go.th/


 บทที่ ๑ 
  บทน า 

          ๑.หลกัการและเหตผุล 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีบทบาทหน้าที่หลักใน การก าหนดทิศทาง วางกรอบการ
ด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วน
ราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริม 
และคุ้มครองจริยธรรมบคุลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมทุกระดับ ก าหนดมาตรการปลูกจิตสานึก ป้องกัน 
ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วมก าหนด 
เป้าหมายการพฒันา น ากลยทุธก์ารปอ้งกัน การส่งเสรมิและคุม้ครอง จริยธรรมไปสูก่ารปฏิบัติตามแผนงานโครงการ
ที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประซาซนได้รับบริการที่ดี มี
ความพึงพอใจ เชื่อมั่นและศรัทธาต่อการบริหารราชการชองหน่วยงาน น าไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ ของประเทศไทย 
                     

          นอกจากนี ้ยังมีหนา้ทีส่ าคญัในการรบัแจง้เบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง
กับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากซ่องทางการร้องเรียน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต 6 ซ่องทาง ประกอบด้วย 1) ร้องเรียนด้วยตนเอง 2 ) ตู้ไปรษณีย์ ม.2 ต. บ้านร่อม อ.ท่าเรือ                     
จ. พระนครศรีอยุธยา 13130   3 ) เว็บไซต์”ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบ้านร่อม  www.banrome.go.th  4) เฟสบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม”                        
5) ทางโทรศัพท์ 0 35340736  ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ด าเนินการตามกระบวนงาน  จัดการเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ 
มาตรา ๓๘ ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับ การติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประซาซน หรือส่วนราชการ
ด้วยกันเกี่ยวกบังานทีอ่ยูใ่นอ านาจหนา้ที่ ของส่วนราชการนัน้ ให้เป็นหนา้ที ่ของส่วนราชการนัน้ทีจ่ะตอ้งตอบค าถาม
หรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน ๑5 วัน หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 

                   ซึ่งอ านาจหนา้ทีด่ าเนนิการเกีย่วกบัข้อร้องเรยีนการทจุรติ การปฏบิตัหิรอืการละเวน้ การปฏบิตัิ
หนา้ทีโ่ดยมชิอบ ของเจา้หน้าทีส่ว่นราชการ จึงเปน็เรื่องทีศ่นูยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติองคก์ารบรหิารสว่นต าบล
บา้นร่อม จ าเปน็ตอ้งด าเนนิการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประซาซน นอกจากนีย้งัไดบ้รูณาการรว่มกับศนูย์
จดัการเรื่องร้องเรยีน/รอ้งทกุข์ ศนูยย์ตุธิรรมชุมซนต าบลบ้านร่อม เพ่ือใหแ้นวทางการด าเนนิงานเปน็ไปในทิศทาง   
เดยีวกนั เกิดเปน็รปูธรรม มีมาตรฐาน และมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล สามารถแก้ไขปญัหาของประซาซน สรา้ง
ภาพลักษณ์และความเชือ่มัน่ ตอบสนองความต้องการของประซาซนเปน็ส าคญั ภายใตก้ารอภบิาลระบบการรบั
เรือ่งราวร้องเรยีน/รอ้งทุกข ์คอืการปอ้งกนั สง่เสริม การรักษา และการ ฟืน้ฟู บนพืน้ฐานของหลกัธรรมาภบิาลของ
ระบบอยา่งสูงสดุและยัง่ยนืตอ่ไป 



          ๒. วตัถปุระสงค ์
                  ๑) เพ่ือใหบ้คุลากรผูเ้กีย่วข้อง หรอืเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบสามารถน าไปเปน็กรอบแนวทาง การด าเนนิงาน
ใหเ้กดิรปูธรรม ปฏบิตังิานตามมาตรฐาน กระบวนการจดัการเรือ่งร้องเรยีน/แจง้เบาะแสดา้นการทจุริต และประพฤตมิิ
ชอบ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
            ๒) เพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนการจดัเรือ่งร้องเรยีน/แจ้งเบาะแสดา้นการทจุรติ และประพฤตมิชิอบใช ้เปน็ 
แนวทางการปฏบิตัิงานตาม ขัน้ตอน ทีส่อดคล้องกับข้อก าหนด ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์และกฎหมาย ที่เกี่ยวขอ้ง กบัการ 
เรือ่งร้องเรยีน/ร้องทกุข์ อยา่งครบถว้นและมปีระสทิธภิาพ 
           ๓) เพ่ือเปน็หลกัฐานแสดงขัน้ตอนและวธิกีารปฏบิตัิงาน ทีส่ามารถถ่ายทอดใหก้บัผูเ้ขา้มาปฏบิตังิานใหม ่
พัฒนาให้การท างานเปน็มืออาชพี รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใ่หก้บับุคคลภายนอก หรอืผู้ใหบ้ริการใหส้ามารถเข้าใจและ 
ใชป้ระโยชนจ์ากกระบวนการที่มอียู่ รวมถึงเสนอแนะปรบัปรุงกระบวนการในการปฏบิตัิงาน 
           ๔) เพ่ือพิทักษส์ทิธิของประซาซนและผูร้อ้งเรยีน/แจ้งเบาะแส ตามหลกัธรรมาภบิาล 

                ๓. บทบาทหน้าที่ของหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 
                    มบีทบาทหนา้ทีใ่นการด าเนนิการเสรมิสร้างความเข้มแข็งและเปน็เครอืขา่ยส าคญัในการขบัเคลื่อน 
นโยบายและมาตรการตา่งๆ ในการต่อตา้นการทจุรติในองคก์ร รวมทัง้บรูณาการเชื่อมโยงกับศนูยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการ 
ทจุริตคอรปัชัน่ 
           ๑) เสนอแนะแก่หวัหนา้สว่นราชการเกีย่วกบัการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิิ ชอบ 
ของสว่นราชการ รวมทั้งจดัทาแผนปฏบิตั ิการป้องกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบของสว่นราชการ 
ใหส้อดคลอ้งกบัยุทศาสตรว์่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต และนโยบายของรฐับาลทีเ่กีย่วข้อง 
           ๒) ประสาน เรง่รัดและก ากบัใหห้นว่ยงานในสงักัดด าเนนิการตามแผนปฏบิตักิารป้องกันและปราบปราม 
การทจุริตและประพฤตมิชิอบของสว่นราชการ 
                  ๓) ด าเนนิการเกี่ยวกบัข้อร้องเรยีนการทจุรติ การปฏบิตัหิรือการละเวน้การปฏบิตัหินา้ที่ โดยมชิอบของ 
เจา้หนา้ที่ในสว่นราชการ 
                  ๔) คุม้ครองจรยิธรรมตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการ พนกังานสว่นท้องถิน่ 
           ๔) ประสานงานเกีย่วข้องกบัการ ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ และการคุ้มครอง 
จรยิธรรมกบัหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง 
           ๖) ตดิตาม ประเมนิผล และจดัท ารายงานการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ และ 
การคุ้มครองจรยิธรรม เสนอหวัหนา้สว่นราชการและหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง 
           ๗) ปฏบิตังิาน สนบัสนนุการปฏบิตังิานของหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง หรือที่ไดร้บัมอบหมาย 



๔. การร้องเรยีน/แจง้เบาะแส 
  ๑) ตู้ไปรษณยี ์ หมูท่ี ่2 ต.บา้นร่อม  อ.ทา่เรือ  จ.พระนครศรอียธุยา 13130 
      - หนงัสือร้องเรยีน (ลงซือ่ผูร้้องเรยีน) 
      - บตัรสนเทห่ ์(ไมล่งซื่อไมร่้องเรยีน) 
  ๒) เวบ็ไซต ์องค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านรอ่ม 
      - www.banrome.go.th 
  3) ร้องเรยีนทางโทรศัพท ์/ศนูยด์ ารงธรรมต าบลบา้นรอ่ม ๐ 35340736 
  4) เฟซบุค๊ “องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นรอ่ม” 
  5) ร้องเรยีนดว้ยตนเอง 

       5.หลกัเกณฑ์ไนการรบัเรื่องร้องเรยีน/แจง้เบาะแสด้านการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 
         ๑) ชื่อ ที่อยูข่องผูร้อ้งเรยีน/ผูแ้จง้เบาะแส 
         ๒) วนั เดือน ป ีของหนงัสือร้องเรยีน/แจง้เบาะแส 
              ๓) ข้อเทจ็จรงิ หรอืพฤตกิารณข์อง ร้องเรือ่งร้องเรยีน/เรือ่งแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างซัดเจนวา่มมีลู 
ข้อเทจ็จริง หรือชีซ้อ่งทางการแจ้งเบาะแส เกีย่วกับการทจุรติของเจ้าหนา้ที่/หนว่ยงาน จัดแจ้งเพียงพอทีส่ามารถ 
ด าเนนิการสบืสวน/สอบสวนได ้
         ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวตัถ ุและพยานบคุคล (ถ้ามี) 
           - ใชถ้้อยค าสภุาพหรอืข้อความสภุาพ 



๖. แผนผงักระบวนการจดัการเรือ่งร้องเรยีน/แจง้เบาะแสดา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบ 

๑. ร้องเรยีนดว้ยตนเอง 

๒. ร้องเรยีนผา่นเวบ็ไซต ์
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบ้านร่อม 

๓. ร้องเรยีนทางโทรศัพท/์ศนูยด์ ารงธรรม 
  ๐ 35340736 

4. ร้องเรยีนทางตูไ้ปรษณยี ์

แจ้งผลให้ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีนการทจุริต 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบ้านร่อม 
(๑๕ วนั) 

5. ร้องเรยีนทาง Facebook 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบ้านร่อม 

รบัเรื่องร้องเรยีน / แจ้งเบาะแสการทจุรติ 

ประสานงานหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 
ด าเนนิการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

ยตุ ิ ไมยุ่ต ิ

ยตุิเรื่องแจ้งผูร้้องเรยีน/ 
ร้องทกุข์ทราบ 

ไมยุ่ตแิจง้ผูร้้องเรยีน/ 
ร้องทกุข์ทราบ 

สิน้สดุการด าเนนิการ 
รายงานผลใหผู้บ้รหิารทราบ 



       ๗. ขัน้ตอนการปฏบิตัิงาน 
         ๑) เจา้หนา้ทีศ่นูยป์ฏบิตัิการต่อต้านการทจุรติ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นรอ่ม รบัเรื่อง ร้องเรยีน/ 
แจ้งเบาะแสดา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ จากชอ่งทางการร้องเรยีน 5 ซอ่งทาง 
         ๒) เจา้หนา้ทีศ่นูยป์ฏบิตัิการต่อต้านการทจุรติ คดัแยกหนังสอื วเิคราะหเ์นื้อหา ของเรื่องร้องเรยีน/ 
แจ้งเบาะแสดา้นการทุจรติและประพฤตมิิขอบ 
         ๓) เจา้หนา้ทีศ่นูยป์ฏบิตัิการต่อต้านการทจุรติ สรปุความเหน็เสนอและจดัท าหนงัสอืถึง ผูบ้งัคบับญัชา 
เหนือข้ึนไป ทราบและพิจารณา 
         ๔) เจา้หนา้ทีศ่นูยป์ฏบิตัิการต่อต้านการทจุรติ ส่งเรื่องใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วข้องด าเนนิการ /ตอบข้อ 
ซักถาม ชีแ้จงข้อเทจ็จรงิ 
         5) เจา้หนา้ทีศ่นูยป์ฏบิตัิการต่อต้านการทจุรติ แจง้ผูร้อ้งเรยีน/ร้องทกุข์ก่อน เพ่ือทราบเบื้องตน้ภายใน ๑5 วนั 
         ๖) เจา้หนา้ทีศ่นูยป์ฏบิตัิการต่อต้านการทจุรติ รบัรายงานและตดิตามความก้าวหนา้ผลการด าเนนิงานจาก
หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง 
         ๗) เจา้หนา้ทีศ่นูยป์ฏบิตัิการต่อต้านการทจุรติ เกบ็ขอ้มลูในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผล และ 
สรปุวเิคราะห์เสนอผูบ้รหิาร 
         ๘) เจา้หนา้ทีศ่นูยป์ฏบิตัิการต่อต้านการทจุรติ จัดเกบ็เรือ่ง 

           ๘. การรบัและตรวจสอบข้อรอ้งเรยีนรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสดา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบด าเนนิการ
รบัและตดิตามตรวจสอบข้อรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสดา้นการทจุริตและประพฤตมิชิอบทีเ่ขา้มายังหนว่ยงานจากซ่อง
ทาง ๆ โดยมีข้อปฏบิตัติามทีก่ าหนด ดงันี ้

ช่องทาง 

ร้องเรยีนดว้ยตนเอง 
ร้องเรยีนผา่นเวบ็ไซต ์
ร้องเรยีนผา่นไปรษณยี ์
ร้องเรยีนทาง Face Book 
ร้องเรยีนทางโทรศพัท ์
๐35340736 

ความถีใ่นการตรวจสอบ 
ช่องทาง 

ทุกครั้งทีม่ผีูร้้องเรยีน 
ทุกวนั 
ทุกวนั 
ทุกวนั 

ทุกวนั 

ระยะเวลาด าเนนิการรบั 
ข้อรอ้งเรียน เพื่อประสาน 
หาทางแกไ้ข 
ภายใน ๑5 วนัทาการ 
ภายใน ๑5วนัทาการ 
ภายใน ๑5 วนัทาการ 
ภายใน ๑5 วนัทาการ 

ภายใน ๑5 วนัทาการ 

หมายเหต ุ



ภาคผนวก 



 

ตวัอยา่งแบบค าร้องเรยีน/ร้องทุกข์ (ดว้ยตนเอง) (แบบค ารอ้ง ๑) 

ที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านรอ่ม 
หมู ่2 ต าบลบา้นร่อม อ าเภอท่าเรือ 
อย 13130 

วนัที ่........... เดอืน .............. พ.ศ ................. 

เรือ่ง ................................................................ 
เรยีน นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นรอ่ม 

                  ข้าพเจา้ ........................................................ อาย ุ................ ป ีอยูบ่า้นเลขที.่............ หมู่ที่.............. 
ต าบล.............................. อ าเภอ ................................. จังหวดั ........................ .โทรศัพท์.........................................
อาชพี ............................................................... ต าแหน่ง............................................................................................ 
เลขทีบ่ตัรประซาซน .................................................................................ออกโดย..................................................... 
วนัออกบตัร ............................ บตัรหมดอาย ุ........................... มีความประสงคข์อร้องเรยีน/แจง้เบาะแสการ 
ต่อตา้นการทจุรติ เพ่ือใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นร่อม พิจารณาด าเนนิการตรวจสอบหรือชว่ยเหลอืและ 
แก้ไขปญัหาในเรือ่ง 
 
                   ทั้งนี ้ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ค าขอรอ้งเรยีน/แจ้งเบาะแสการตอ่ต้านการทจุรติ ตามข้างตน้เปน็จริง ทุก
ประการ โดยขา้พเจ้าขอสง่เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรยีน/ร้องทกุข์ (ถ้ามี) ไดแ้ก่ 
                  ๑) ........................................................................................ จ านวน.............ชดุ 
                  ๒) ........................................................................................ จ านวน.............ชดุ 
                  ๓) ........................................................................................ จ านวน.............ชดุ 
 
                  จงึเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนนิการต่อไป 

ขอแสดงความนบัถือ 

         (นายสมัภาษ  อยู่พร้อม) 
นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นร่อม 


