
 

 
 
คู่มือปฏิบัตงิานการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต

และประพฤติมชิอบของเจ้าหน้าที่ 
ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดําเนินงาน              
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย                
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สนับสนุนและสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน 

 

เพ่ือให้การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน 
และเพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและประชาชน จึงได้จัดทําคู่มือปฏิบัติงานการจัดการ               
เรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ              
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถอํานวยความสะดวก รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้สามารถ
ตรวจสอบเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ 
 
 
 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ฝ่ายนิติการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้จัดทํา 
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- แบบบันทึกการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส กรณี การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
- ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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- ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา 
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๑. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด 4 มาตรา ๕๐ (๑๐) บัญญัติ 

ให้บุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ประกอบกับยุทศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” โดยก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะท่ี 3 คือ ประเทศไทย
มีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50  
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานด้าน             
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา และน ากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน 
หรือส่วนราชการด้วยกัน เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้นให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น
ที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดบนพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยก าหนดช่องทางในการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต                
5 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้วยตนเอง โดยการยื่นเป็นหนังสือ หรือกรอกรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก าหนด 2) ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์ หรือตู้รับฟัง
ความคิดเห็น ตู้ ปณ.999 ปณ.จอมสุรางค์ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3) ร้องเรียนผ่าน             
ทางโทรศัพท์ 0-4424-3878, 0-4425-1199 4) ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน www.koratpao.go.th 
5) ร้องเรียนผ่านทางสื่อออนไลน์ (Facebook /Line) 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง                 
การด าเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อก าหนด  ระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน/ร้องทุกข ์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

2.3 เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
 
3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็ นเครือข่ายส าคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร  

3.1 เสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และส่วนราชการในสังกัด 
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปรามปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  

https://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/ewt_dl_link.php?nid=1038&filename=index
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3.2 ประสาน เร่งรัดและก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  

3.3 ด าเนินการเกี่ยวกับขอร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่              
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  

3.4 คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ  
3.5 ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ            

การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
3.6 ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ            

มิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
3.7 ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
4.1 ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้วยตนเอง โดยการยื่นเป็นหนังสือ หรือกรอกรายละเอียดตาม

แบบฟอร์มทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก าหนด 
4.2 ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์ หรือตู้รับฟังความคิดเห็น ตู้ ปณ.999 ปณ.จอมสุรางค์ อ าเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
4.3 ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ 0-4424-3878, 0-4425-1199 
4.4 ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน www.koratpao.go.th 
4.5 ร้องเรียนผ่านทางสื่อออนไลน์ (Facebook /Line) 

 
๕. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบมิชอบ  

5.1 ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
5.2 วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
5.3 ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูลข้อเท็จจริง 

หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถด าเนินการ 
สืบสวนสอบสวนได้  

5.4 ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)  
5.5 ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
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6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แจ้งผลความคืบหน้าใหผู้้รอ้งเรียน/แจ้งเบาะแส
ทราบ ภายใน ๑๕ วัน 

รับเรื่องรอ้งเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจรติ 

ประสานส่วนราชการที่รบัผดิชอบด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

ส่วนราชการรบัผดิชอบรายงาน 
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

รายงานผลการด าเนนิการใหน้ายกองค์การ
บรหิารส่วนจังหวดันครราชสีมาทราบ 

 

แจ้งผลการด าเนนิการให ้
ผูร้้องเรียน/แจ้งเบาะแสทราบ

อีกครั้ง 

ยุต ิ ไม่ยุติ 

สิ้นสดุการด าเนนิการ 

แจ้งผลการด าเนนิการให ้
ผูร้้องเรียน/แจ้งเบาะแสทราบ

อีกครั้ง 

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านทาง
ไปรษณยี์ หรือตูร้บัฟังความคดิเหน็ 

ตู้ ปณ.999 ปณ.จอมสุรางค์ 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  

จังหวัดนครราชสีมา 

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านทาง
โทรศพัท์ 0-4424-3878, 

0-4425-1199 
 

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ (Facebook /Line) 

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านทาง
เว็บไซตห์น่วยงาน 

www.koratpao.go.th 
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๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
7.1 รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียน      

๕ ช่องทาง  
7.2 คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ             

ประพฤติมิชอบ  
7.3 สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณา  
7.4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ/ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง  
7.5 แจ้งผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เพ่ือทราบเบื้องต้น ภายใน ๑๕ วัน  
7.6 รายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  
7.7 เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร  
7.8 จัดเก็บเรื่อง  

 
๘. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ               
ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง 
ความถี่ในการ 

ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข ์

เพ่ือประสานหาทางแก้ไขปัญหา 
หมายเหตุ 

ร้องเรียน /แจ้งเบาะแส ด้วยตนเอง             
โดยการยื่น เป็นหนั งสือ หรือกรอก
รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมาก าหนด 

ทุกครั้งท่ีมีการร้องเรยีน ภายใน  ๑  วันท าการ  

ร้ อ ง เรี ย น /แ จ้ ง เบ า ะ แ ส ผ่ าน ท า ง
ไปรษณีย์  หรือตู้ รับฟังความคิดเห็น            
ตู้ ปณ .999 ปณ .จอมสุรางค์ อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านทางโทรศัพท์ 
0-4424-3878, 0-4425-1199 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์
หน่วยงาน www.koratpao.go.th 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

ร้ อ ง เรี ย น /แ จ้ ง เบ า ะ แ ส ผ่ าน ท า ง                 
สื่อออนไลน์ (Facebook /Line) 

ทุกวัน ภายใน  ๑  วันท าการ  

 
 
  



 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

แบบบันทึกการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
กรณี การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 
วันท่ี เดือน  พ.ศ.     เวลา  น. 

 

1. การร้องเรียน  ผู้ร้องเรยีนทาง  (  ) โทรศัพท์ (  ) มาให้ถ้อยค าด้วยตนเอง 
 

2. ข้อมูลเรื่องที่ร้องเรียน 
2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้อง        . 
2.2 ต าแหน่ง สังกัด        . 
2.3 พฤติกรรมที่น่าเชื่อว่าเป็นการกระท าผิด/การกระท าผดิ/ช่วงเวลากระท าผิด 
          . 
          . 
          . 
          . 
          . 
          . 
 

3. ข้อมูลพยานหลักฐานอ้างอิง ประกอบเรื่องที่ร้องตามข้อ 2 (ถ้ามี) 
3.1 พยานบคุคลทีส่ามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
          . 
          . 
          . 
3.2 พยานเอกสารหรือหลักฐานอืน่ 
          . 
          . 

 

4. ข้อมูลเกีย่วกับผูร้้อง (ไม่ว่าผูร้้องร้องทางโทรศัพท์ หรือมาด้วยตนเองให้สอบถามผูร้้อง แต่ผู้ร้องจะให้ข้อมูลหรือไม่
ก็แล้วแต่ความสมัครใจของผู้ร้อง) 

4.1 ช่ือ-สกุล ของผูร้้อง  (  ) นาย    (  ) นาง    (  ) นางสาว 
4.2 บตัรประจ าตัว  (  ) ประชาชน   (  ) เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  (  ) อ่ืนๆ  
เลขท่ี       . 
4.3 ท่ีอยูส่ามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่ ถนน             ซอย            
ต าบล           อ าเภอ  จังหวัด             โทรศัพท ์   
 

5. ข้อมูลอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
          . 
          . 
          . 
          . 
          . 
          . 

 
 

ลงช่ือ   ผู้ร้องฯ     ลงช่ือ   ผู้รับเรื่อง 
     (   )         (   ) 

                                                                        ต าแหน่ง    . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

พบเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา 
โปรดแจ้งไปที ่ 

ตู้ ปณ.999 ปณ. จอมสุรางค์ อ าเภอเมืองนครราชสมีา จังหวัดนครราชสีมา รหสัไปรษณีย์ 30000 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา 

โทร.0-4424-3878 
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย ์

โทร. 0-4425-119 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


