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ค าน า 

 

                   องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วรายเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการด าเนินการ 

ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย ให้เป็นระบบราชการที่โปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม

การ ทุจริต และเป็นการเพ่ิมช่องทางในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับประชาชน ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลัก 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว

ราย ฉบับนี้จึงจัดท าขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้วราย ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียน จนได้ข้อยุติให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการและความคาดหวังของผู้ร้องเรียนจ าเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่

ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน เดียวกัน 

                                                                            

         องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย  

                 อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
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1. หลักการและเหตุผล 

 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญของ

ประเทศ โดยถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และรัฐบาลได้มาก าหนดอยู่ใน

ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งองค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้วราย ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนในการยกระดับดัชนีการ

รับรู้การทุจริต (CORRUPTION PERCEPTION INDEX: CIP) ของประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย ได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน โดย

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขึ้น 

                   ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย ให้เป็นระบบราชการที่โปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต และเป็นการเพ่ิมช่องทางในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับประชาชน ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลัก

ธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดี ของประชาชน เกิด

ผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความ

จ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ

ตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ 

๒. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิวราย 

 ด้วยรัฐบาลก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และคอรัปชั่นในวงราชการ เป็นนโยบาย

เร่งด่วนที่ต้องมีการด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

ร่วมกันในการเป็นผู้ตรวจตราสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐมากข้ึน 

๓. สถานที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

          4.1. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย อย่างรวดเร็ว 

          4.2. วางมาตรการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วน

ต าบลงิ้วราย เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 



5. วัตถุประสงค์ 

 5.1) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง การ

ด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน  การ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 5.2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ใช้

เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

กับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

 5.3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน  

ใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถ

เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ ปฏิบัติงาน  

6. ค าจ ากัดความ 

 “ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 

 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก

การด าเนินการของส่วนราชการ  

 “การด าเนินการ” ความหมายครอบคลุมถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการ

แก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ ชัดเจน 

 “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย ผ่าน

ช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การ

ร้องขอข้อมูล 

 “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย, ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 034-965660 องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย เป็นต้น 

 “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การ

บริหารส่วนต าบลงิ้วราย 



 “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลงิ้วราย เช่น พบเห็นการกระทาอันมิชอบด้านการทุจริตคอรัปชั่น พบความผิดปกติในกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้าง พบเห็นความผิดปกติในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 7.1 รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จากช่องทางต่างๆ คือ  

   การร้องเรียนด้วยตัวเองที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 

  การร้องเรียนทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย ngiurai.go.th 

  การร้องเรียนทาง https://www.facebook.com/profile.php?id=100014176598511 

  การร้องเรียนทาง Email : ngiurai958@gmail.com 

  การร้องเรียนทางโทรศัพท์ 034-965660 ทางโทรสาร 034-965660  

  และการร้องเรียนโดยตรง ณ ที่ตั้งหน่วยงาน 

 7.2 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต คัดแยก/วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน และด าเนินการสืบสวน/

สอบสวน หาข้อเท็จจริง 

 7.3 หากพบว่าไม่มีมูล ก็เสนอผู้บริหารยุติเรื่อง และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 

 7.4 หากพบว่ามีมูล ด าเนินการทางวินัย/อาญา/ปกครอง/แพ่ง และรายงานผลการด าเนินการเสนอ

ผู้บริหาร และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 

 7.5 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอผู้บริหาร 

8. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 8.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย  

  1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน  

  2) วัน เดือน ปีของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  

  3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฎอย่างชัดเจนว่ามีมูล 

ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ  

ด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้  

mailto:ngiurai958@gmail.com


  4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)  

 8.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว  ที่เสียหาย

ต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 8.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่  ต่างๆ 

ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย  

 8.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติม  ได้ใน

การด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บ เป็น

ฐานข้อมูล 

 8.5 ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้  

  1) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยาน แวดล้อม

ชัดเจน และเพียงพอที่จะท าการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 

2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง  

  2) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี  ค า

พิพากษาหรือค าสั่งถึงที่สุดแล้ว  

  3) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 

หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ด าเนินการ หรือ

ด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา  

  4) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่ เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้ พิจารณาหรือไม่เป็น

เรื่องเฉพาะกรณ ี

9. การบันทึกข้อร้องเรียน 

 9.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลข

ติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ 

 9.2 ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึกข้อ ร้องเรียน 

10. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน 



 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน 15 วันท าการ เพ่ือเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้แจ้งผู้

ร้องเรียนทราบต่อไป 

11. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

 - รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ การจัดการข้อร้องเรียน

ในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กรต่อไป 

12. มาตรฐานงานการด าเนนิการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 - กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง /จดหมาย/ เว็บไซต์ /

โทรศัพท์/ Face Book/Email ให้ศนูย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตด าเนินการสืบสวนหรือสอบสวนเรื่องร้องเรียนให้

แล้วเสร็จภายใน 15 วันท าการ 

13. จัดท าโดย 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 

 

********************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างแบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตัวเอง)  

                   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

                   องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 

              อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 

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

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 

 ข้าพเจ้า...........................................................อายุ.............ปี   อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่.......  

ต าบล.........................................อ าเภอ................................จังหวัด........................โทรศัพท์.................................. 

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

เลขที่บัตรประชาชน........................................................................ออกโดย............................................................       

วันออกบัตร..........................................บัตรหมดอายุ.......................................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้ง

เบาะแส ต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย พิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือ 

และแก้ไขปัญหาใน

เรื่อง.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ โดย

ข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) ได้แก่ 

๑)......................................................................... ......................................................จ านวน............................ชุด 

๒).................................................................................... ...........................................จ านวน............................ชุด 

๓)......................................................................... ......................................................จ านวน............................ชุด  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  

ขอแสดงความนับถือ 

 

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


