
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลคูขาด 

เรื่อง  หลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน 
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ 

................................................... 
  ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบลคูขาด 
มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อทําหนาที่หลักใน
การบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต  และการสงเสริมคุมครองจริยธรรมใน         
องคการบริหารสวนตําบลคูขาด  เพื่อใหการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหาร     
สวนตําบลคูขาดเปนไปตามอํานาจหนาที่ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ จึงกําหนดหลักเกณฑ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที ่ องคการบริหารสวนตําบลคูขาด ดังนี้ 

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลคูขาด เรื่อง หลักเกณฑ มาตรการ และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลคูขาด” 

ขอ 2 บทนิยามในประกาศนี้ 
“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางในองคการบริหารสวน

ตําบลคูขาด 
“ทุจริต” หมายความวา การแสวงหาประโยชนที่มีควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย สําหรับตนเองหรือผูอื่น 
“ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การที่เจาหนาที่ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติการอยางใดในตําแหนง

หรือหนาที่ หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่ง
มุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของสวนราชการ ไมวาการปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัตินั้นเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม และใหหมายความรวมถึงการประมาทเลินเลอในหนาที่ดังกลาวดวย 

“ขอรองเรียน” หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด และขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบตอ
ประชาชน ไมมีคุณธรรม จริยธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและไมมีธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 

“การตอบสนอง” หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ การตรวจสอบและนําเรื่องรองเรียนเขาสู
กระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบขอกฎหมายพรอมกับแจงใหผูรองเรียน
ทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินการภายในเวลา สิบหาวัน ทั้งนี้ กรณีที่ขอรองเรียนไมไดระบุชื่อและที่อยูหรือ
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดหรืออีเมลติดตอของผูรองเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน าเรื่องรองเรียนเขาสู
กระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือนดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบขอกฎหมาย 

ขอ 3 หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน 
3.1  หลักเกณฑการรองเรียน 

3.1.1 เรื่องท่ีจะนํามารองเรียนตองเปนเรื่องที่ผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย อัน
เนื่องมาจากเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลคูขาด ในเรื่องดังตอไปนี้ 



(1) กระทําการทุจริตตอหนาที่ราชการ 
(2) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 
(3) ละเลยหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
(4) ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 
(5) กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย 

3.1.2 เรื่องที่รองเรียนตองเปนเรื่องจริงที่มีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวที่สรางความ
เสียหายแกบุคคลที่ขาดหลักฐานแวดลอมท่ีปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน 

3.2 ขอรองเรียนใหใชถอยคําสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้ 
3.2.1 ชื่อและที่อยูของผูรองเรียน 
3.2.2 ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่เก่ียวของที่เปนเหตุแหงการรองเรียน 
3.2.3 การกระทําทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติการณ

ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว (หรือแจงชองทางแสการทุจริตของเจาหนาที่อยางชัดเจนเพื่อดําเนินการสืบสวน 
สอบสวน) 

3.2.4 คําขอของผูรองเรียน 
3.2.5 ลายมือชื่อของผูรองเรียน 
3.2.6 ระบุวัน เดือน ป 
3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถาม)ี 

3.3 กรณีการรองเรียนที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน
กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น 

3.4 เรื่องรองเรียนที่อาจไมรับพิจารณา 
3.4.1 ขอรองเรียนที่มิไดทําเปนหนังสือ 
3.4.2 ขอรองเรียนที่ไมระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
3.4.3 ขอรองเรียนที่ไมมีรายการตามขอ 3.2 
3.5 ชองทางการรองเรียน ผูรองเรียนสามารถสงขอความรองเรียนผานชองทาง ดังนี ้

3.5.1 สงขอรองเรียนหรือรองเรียนดวยตนเองโดยตรงที่ องคการบริหารสวนตําบลคูขาด 
เลขที่ 2 หมูที่ 18 ตําบลคูขาด อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

3.5.2 รองเรียนผานเว็บไซตสํานักงานที่ www.khukhad.go.th 
3.5.4 รองเรียนทางตูไปรษณีย   

- หนังสือรองเรียน (ลงซื่อผูรองเรียน) 
- บัตรสนเทห (ไมลงซื่อไมรองเรียน) 

3.5.5 รองเรียนทางโทรศัพท ๐ 4434 6296 
3.5.6 รองเรียนทางเฟซบุค “อบต.คูขาด” 
3.5.7 รองเรียนทาง LINE “คนตําบลคูขาด” 

  จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ   วันที ่  ๑   เดือน   เมษายน  พ.ศ.  2562 
 
 
       (นายนิพนธ  พันธวิศิษฏ) 
         นายกองคการบริหารสวนตําบลคูขาด 



 

 

 
แนวปฏิบัติการจัดการ 

เรื่อง รองเรียนการทุจรติ/แจงเบาะแส ดานการทุจริตและ 
ประพฤตมิิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลคูขาด 
อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

 



 
คํานํา 

 
องคการบริหารสวนคูขาด  มีบทบาทหนาที่หลักในการ กําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริมและ คุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวม
จากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน โดยรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนา นํากลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไวไปสูเปาหมาย
เดียวกัน คือความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สําคัญในการประสาน ติดตาม
หนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการรองเรียนของศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖2 องคการบริหารสวนบลคูขาด ไดทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเปนวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข ของ องคการบริหารสวนตําบลคูขาด หวังเปนอยางยิ่งวาแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการ
ทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปนประโยชนสําหรับหนวยงาน และบุคลากรผูปฏิบัติงานที่จะ
นําไปเปนมาตรฐานอยางมีคุณภาพ 
  



 
๑.หลักการและเหตุผล  

องคการบริหารสวนตําบลคูขาด มีบทบาทหนาที่หลักใน การกําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริม และคุมครองจริยธรรมของสวนราชการให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต เพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางการมี
สวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปราม การทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรม
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลคูขาดทุกระดับ กําหนดมาตรการปลูกจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม และสราง
เครือขาย ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนปองกันการทุจริต โดยรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนานํา   
กลยุทธการปองกัน การสงเสริมและคุมครอง จริยธรรมไปสูการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไวไปสูเปาหมาย
เดียวกัน คือ ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประซาซนไดรับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และ
ศรัทธาตอการบริหารราชการชอง หนวยงาน นําไปสูคาดัชนีภาพลักษณของประเทศไทย 

นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สําคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน ประสาน ติดตาม หนวยงานที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน ของศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต 6 ชองทาง ประกอบดวย  1) รองเรียนดวยตนเอง 2 ) ตูไปรษณีย  2 ม.18 ต.คูขาด  อ.คง  จ.นครราชสีมา  
30260  3) เว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลคูขาด www.khukhad.go.th  4) เฟซบุค “อบต.คูขาด” 5) LINE กลุม
ขาว “คนตําบลคูขาด”  6) ทางโทรศัพท  0 4434 6296 ในสวนการปฏิบัติงานนั้น ดําเนินการตามกระบวนงาน
จัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๓๘ กําหนดวา “เมื่อสวนราชการใดไดรับ การติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือสวน
ราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบ
คําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน ๑5 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ซึ่งอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน การปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบ ของเจาหนาที่สวนราชการ จึงเปนเรื่องที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลคูขาด 
จําเปนตองดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และเพื่อใหแนวทางการดําเนินงานเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน เกิดเปนรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแกไขปญหาของประชาชน สราง
ภาพลักษณและความเชื่อมั่น ตอบสนองความตองการของประชาชนเปนสําคัญ ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราว
รองเรียน/รองทุกข คือการปองกัน สงเสริม การรักษา และการ ฟนฟู บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลของระบบอยาง
สูงสุดและยั่งยืนตอไป 

 
๒. วัตถุประสงค  

๑) เพื่อใหบุคลากรผูเกี่ยวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทาง การ
ดําเนินงานใหเกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และ
ประพฤติมชิอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

๒) เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิชอบใช 
เปนแนวทางการปฏิบัติงานตาม ขั้นตอน ที่สอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย ที่เกี่ยวของ กับ
การเรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

๓) เพื่อเปนหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงาน
ใหมพัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใหบริการใหสามารถเขาใจ
และใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

๔) เพื่อพิทักษสิทธขิองประชาชนและผูรองเรยีน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล 
 



 
๓. บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่รับผดิชอบ 

มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสําคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริตคอรัปชั่น 

๑) เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับการบีองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบชองสวนราชการ รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติ การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบชองสวน 
ราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่ เกี่ยวของ 

๒) ประสาน เรงรัดและกํากับใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ  

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดยมิชอบ  
ของเจาหนาที่ในสวนราชการ  

๔) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประสานงานเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ

คุมครองจริยธรรมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๔. การรองเรียน/แจงเบาะแส  

๑) ตูไปรษณีย 2 ม.18 ต.คูขาด  อ.คง  จ.นครราชสีมา  30260 
- หนังสือรองเรียน (ลงซื่อผูรองเรียน) 
- บัตรสนเทห (ไมลงซื่อไมรองเรียน) 

๒) เว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลคูขาด 
- www.khukhad.go.th 

3) รองเรียนทางโทรศัพท  ๐ 4434 6296 
4) เฟซบุค “อบต.คูขาด”  
5) LINE “คนตําบลคูขาด” 
6) รองเรียนดวยตนเอง 
 

5.หลักเกณฑไนการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๑) ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส   
๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส  
๓) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของ รองเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล

ขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่/หนวยงาน จัดแจงเพียงพอที่ สามารถ
ดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได 

๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถาม)ี 
- ใชถอยคําสุภาพหรือขอความสุภาพ 

 
 



๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
 



 
๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

๑) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลคูขาด รับเรื่อง รองเรียน/แจง
เบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน 6 ชองทาง 

๒) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหา ของเรื่อง รองเรียน/
แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

๓) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือถึง ผูบังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา 

๔) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ /ตอบขอ
ซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง  

5) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข  เพื่อทราบเบื้องตนภายใน    
7 วัน 

๖) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการ ดําเนินงาน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

๗) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผล และ
สรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร  

๘) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 
 
๘. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เขา
มายังหนวยงานจากชองทาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้ 

ชองทง 
ความถี่ในการตรวจสอบ

ชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับขอ
รองเรียน เพื่อประสาน

หาทางแกไข 
หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ทุกครัง้ที่มีผูรองเรียน ภายใน  7  วันทําการ  
รองเรียนผานเว็ปไซต ทุกวัน ภายใน  7  วันทําการ  
รองเรียนผานไปรษณีย ทุกวัน ภายใน  7  วันทําการ  
รองเรียนชองทาง  
Face book 

ทุกวัน ภายใน  7  วันทําการ  

รองเรียนชองทาง Line ทุกวัน ภายใน  7  วันทําการ  
รองเรียนทางโทรศัพท ทุกวัน ภายใน  7  วันทําการ  
 
 


