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แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลขามเฒ่า  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกข์ภาคีเครือข่ายด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรทุกระดับ เป็นแนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลขามเฒ่า ทั้งนี้การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จ าเป็นต้องมีข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงาน รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท า การร้องเรียน 
รายละเอียดขั้นตอน หรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ  เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตจะช่วยให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง มาตรฐาน
เดียวกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็วและเกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 หขักการแขะเหตุผข  

องค์การบริหารส่วนตาบลขามเฒ่า  มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดทิศทางวางกรอบการด าเนินงานการ
ป้องและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ            
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564)      
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ           
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) สู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ โดยให้เริ่มด า เนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560          
เป็นต้นไป รวมทั้งพิจารณากลไกการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ทั้งนี้ให้หน่วยงานรัฐด าเนินการโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ     
20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ประกอบองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า ได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  69/2557            
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้และเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกข์ภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมบุคลากรทุกระดับ เป็นแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่ว นต าบล  
ขามเฒ่า นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตามหน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียน   การทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า ประกอบด้วย ช่องทางร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สานักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเฒ่า ช่องทางโทรศัพท์ 0 4475 6190 ในวันและเวลาราชการ ช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
www.Khamthoa.go.th ช่องทาง www.facebook.com/อบต.ขามเฒ่า  และช่องทางตู้รับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต  
1.2 วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน
ให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขามเฒ่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

http://www.facebook.com/อบต.ขาม
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2) เพ่ือให้มั่นใจว่าแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ
การรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

 3) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน  



-3- 

บทที่ 2 
ระบบการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

2.1 บทบาทหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน  
มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเครือข่ายส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

1. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) และนโยบายของรัฐบาล           
ที่เก่ียวข้อง  

2. ประสาน เร่งรัด และก ากับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ  

3. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
2.2 หขักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

2.2.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย  
1) ชื่อ – สกุล และท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียนชัดเจน  
2) วัน  เดือน  ปี ของหนังสือร้องเรียนการทุจริต  
3) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ปรากฏอย่างชัดเจนว่ ามีมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ

ทุจริตของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถด าเนินการสืบสวนหรือสอบสวนได้  
4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)  
2.2.2 ข้อร้องเรียนการทุจริตต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อ

บุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2.2.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนการทุจริตได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 

ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 
2.2.4 ไม่เป็นค าร้องเรียนการทุจริตที่เข้าลักษณะ ดังต่อไปนี้  
1)  ค าร้อง เรียนที่ เข้ าสู่ กระบวนการยุติธรรมแล้วหรือเป็นเรื่องที่ ศาลได้มีค า พิพากษาหรือ                     

มีค าสั่งถึงที่สุดแล้ว  
2) ค าร้องเรียนที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน  

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดั งกล่ าวแล้ว ให้อยู่ ในดุล พินิจของผู้ บริหารว่ าจะรับไว้ พิจารณาหรือไม่                      
เป็นเรื่องเฉพาะกรณี  
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บทที่ 3 
ขั้นตอนการปฏบิัติงานเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

3.1 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า โดยให้
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

3.1.1 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตตามช่องทางต่าง ๆ  
3.1.2 เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
3.1.3 เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
-กรณีเรื่องยุติ  

ให้แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนการทุจริตทราบภายใน 7 วัน  
-กรณีเรื่องไม่ยุติ  
1) ให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  
2) แจ้งผลหรือด าเนินงานให้ผู้ร้องเรียนการทุจริตทราบภายใน 7 วัน  
3.1.4 เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตเสนอผู้บริหารทราบ  
3.2 การบันทึกเรื่องร้องเรียน  

           3.2.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียน โดยมีรายละเอียด ชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และสถานที่เกิดเหตุรวมถึงสาเหตุ  

3.2.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนการทุจริตลงสมุดคุมเรื่องร้องเรียน
การทุจริต  

3.3 การติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน  
ให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการร้องเรียนการทุจริตทราบ
ภายใน 7 วันท าการ เพื่อด าเนินการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนการทุจริตทราบ  

3.4 การรายงานผขการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ  
-รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานประจ าปี มีความก้าวหน้า

ของการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่องร้องเรียน เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)  
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บทที่ 4 
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ความถี่ในการตรวจสอบ หมายเหตุ 

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง ส านักปลัด อบต.ขามเฒ่า ทุกครั้งที่มีเรื่องร้องทุกข์  
2.หมายเลขโทรศัพท์ส านักงาน 0 4475 6190 
  หมายเลขโทรศัพท์  ปลัด อบต.ขามเฒ่า  08  9282 0128    
  หมายเลขโทรศัพท์  นายก อบต.ขามเฒ่า 08 6808 3834 

ทุกวัน  

3. เว็ปไซด์ของหน่วยงาน   www.Khamthoa.go.th  ทุกวัน  
4. ช่องทาง www.facebook.com/อบต.ขามเฒ่า   ทุกวัน  
5. ทางตู้รับฟังความคิดเห็นหน้า อบต.ขามเฒ่า ทุกวัน  
6. ทางไปรษณีย์ 99 ม.5  ต.ขามเฒ่า  อ.โนนสูง                   
จ.นครราชสีมา 

ทุกวัน  

 
   

 

http://www.facebook.com/อบต.ขาม

