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ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อตา้นการทุจรติ องค์การบริหารส่วนตําบลนาดี 



คาํนาํ 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลนาดี มีบทบาทหน้าที่หลัก ในการกําหนดทิศทาง         
วางกรอบการดําเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ        
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคีเครือข่าย ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดย
ร่วมกําหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สําคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับการจัดการเร่ืองร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทาง การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ 
เลขที่ 186 หมู่ 2 ตําบล นาดี อําเภอด่านซ้าย จังหวัด เลย 42120 2) เว็บไซต์”ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปช่ัน 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาดี http://nadee-dansai.go.th 3) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วน ตําบลนาดี” ๔) กล่องรับเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลนาดี 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลนาดี ได้ทบทวน
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบเพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work 
Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาดี หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์
สําหรับหน่วยงาน และ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนําไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
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บทที ่1 

บทนาํ 

 
1.หลกัการและเหตผุล 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลนาดี มีบทบาทหน้าที่หลักใน การกําหนดทิศทางวาง
กรอบการดําเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ     ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคีเครือข่ายด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาดีทุกระดับ กําหนดมาตรการปลูกจิตสํานึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมกําหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ การป้องกัน   การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การ
ปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่
ดี มีความพึงพอใจ เช่ือม่ัน และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน นํา ไปสู ่ค ่าด ัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
(CPI:Corruption Perception Index) นอกจากน้ี ยังมีหน้าท่ีสําคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับการจัดการเร่ืองร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโดยมี       
๔ ช่องทาง ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ เลขที่ 186 หมู่ 2 ตําบล นาดี อําเภอด่านซ้าย จังหวัด เลย 42120 2) เว็บไซต์ ศูนย์รับ
แจ้งเบาะแส  เรื่องทุจริต คอร์รัปช่ัน องค์การบริหารส่วนตําบลนาดี http://nadee-dansai.go.th 3) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วน 
ตําบลนาดี” ๔) กล่องรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลนาดี ในส่วนการปฏิบัติงาน ดําเนินการตามกระบวนงาน
จัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 38 กําหนดว่า “เม่ือส่วนราชการใด ได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเก่ียวกับงานที่อยู่
ในอํานาจหน้าที่ ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคําถามหรือแจ้งการดําเนินการให้ทราบ ภายใน      
15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดบนพ้ืนฐานของ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่ง อํานาจหน้าที่ดําเนินการเก่ียวกับข้อ
ร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเร่ืองที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลนาดี จําเป็นต้องดําเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการ
ร่วมกับศูนย์จัดการ เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลนาดี เพ่ือให้แนวทางการดําเนินงาน เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน      
เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเช่ือม่ัน 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสําคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบ การรับเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม 
การรักษา และการฟ้ืนฟูบนพ้ืนฐานของหลักธรร มาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 

 

/๒. วัตถุประสงค์... 
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2. วตัถุประสงค ์

1) เพ่ือให้บุคลากรผู้เก่ียวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนําไปเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานให้เกิด
รูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือให้ม่ันใจว่ากระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ ประพฤติมิชอบใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

3) เ พื ่อ เ ป็นหล ักฐ านแสดง ขั ้น ตอนและว ิธ ีก า รปฏิบัต ิง า นที ่ส า มา รถถ่า ยทอด ให้ก ับ  ผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทํางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือ ผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ ในการปฏิบัติงาน 

4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

3. บทบาทหนา้ทีข่องหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 

มีบทบาทหน้าที่ในการดํา เนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสําคัญ ในการขับเคลื่อน
นโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเช่ือมโยงกับ ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน 

1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของ
ส่วน ราชการ  รวมทั ้งจ ัดทํา แผนปฏิบัต ิการป้องกันและปราบปรา มการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ            
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้อง 

2) ประสาน เร่งรัด และกํากับให้หน่วยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

3) ดําเนินการเก่ียวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 

4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ิน 
5) ประสานงานที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ การคุ้มครอง

จริยธรรมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 

และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

/4.การร้องเรียน... 
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4. การรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส 

1) ตู้ไปรษณีย ์เลขที่ 186 หมู่ 2 ตําบล นาดี อําเภอ ด่านซ้าย เลย 42120 
2) เว็บไซต์ ศูนย์ รับแจ้ง เบาะแส เ ร่ืองทุจ ริต คอร์ รัปช่ัน องค์การบริหารส่วนตําบลนาดี  

http://nadee-dansai.go.th 
3) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนตําบลนาดี” 
๔) กล่องรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลนาดี 

 
5. หลกัเกณฑใ์นการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสดา้นการทจุรติและประพฤตมิิชอบ 

1) ช่ือ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเร่ืองร้องเรียน/เร่ืองแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน ว่ามีมูล 

ข้อเท็จจริง หรือช้ีช่องทางการแจ้งเบาะแส เก่ียวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้ง เพียงพอที่จะสามารถ
ดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) – ใช้ถ้อยคําสุภาพหรือข้อความสุภาพ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

/6.แผนผังกระบวนการ... 

http://nadee-dansai.go.th/


  

 
 
 
 

 
 

 

- ๔ – 
6. แผนผงักระบวนการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสดา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

 
กระบวนการจัดการเรือ่งร้องเรยีน/ร้องทกุข ์

 
 
 
 

  
 

 
  

 ๓. ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ค 
  
 ๔.ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนฯ 
  

 
 
 
 
 

ยุติเรื่อง 
 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน  ไม่ยุติ แจ้งเรื่องผู้ร้องเรียน 

   

 
 

 

  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาดี 

สิ้นสุดการดําเนินการรายงานผล ให้ผู้
ร้องเรียนทราบ 
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7. ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลนาดี รับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน ๔ ช่องทาง 

2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเร่ืองร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  สรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือ ถึงผู้บังคับบัญชา
เหนือข้ึนไป ทราบและพิจารณา 

4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเร่ืองให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการ / ตอบข้อซักถาม 
ช้ีแจงข้อเท็จจริง 

5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือทราบเบ้ืองต้นภายใน 15 วัน 
6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดําเนินงานจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการ ประมวลผล และ

สรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเร่ือง 

 
8.  การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน /แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบที่เข้า
มายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้ 

 

ช่องทาง 
ความถี่ในการ 

ตรวจสอบชอ่งทาง 

ระยะเวลาดาํเนินการรบั 
ขอ้รอ้งเรยีน เพือ่ ประสาน

หาทางแกไ้ข 
หมายเหต ุ

ร้องเรียนด้วยตัวเองผ่าน กล่องรับ
เรื่องร้องเรียน 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  



แบบคาํรอ้งเรยีน/แจง้เบาแส การทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาดี   
อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

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

 
เร่ือง ................................................................................................................................................................ 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาดี 
 

ข้าพเจ้า .......................................................................อายุ ............................................... ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี............ตําบล   .................................อําเภอ ................................................................ จังหวัด 
..................................โทรศัพท์..............................อาชีพ ............................................................... เลขท่ีบัตรประชาชน 
....................................ออกโดย  ................................................วันออกบัตร ........................................................... วันหมดอายุ 
...........................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต  เพื่อให้องค์การบริหาร ส่วน ตําบลนาดี พิจารณาดําเนินการ
ตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเร่ือง 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  ................................................. 

.............................................................................................................................  ................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  ................................................. 

.........................................................................................................................  ..................................................... 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคําขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้นเป็นจริงทุก
ประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 

๑) .........................................................................จํานวน. ................................................. ชุด 

๒) .........................................................................จํานวน. ................................................. ชุด 

๓) .........................................................................จํานวน. ................................................. ชุด 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้ยื่นคําร้อง ลงช่ือ ............................................ เจ้าหน้าท่ี 

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

.../ เรียนรองปลัด 
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เรียน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาดี เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาดี 

............................................................................ ............................................................................ 

............................................................................ ............................................................................ 

ลงช่ือ................................................................... ลงช่ือ...............................................  .................... 

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาดี 

............................................................................ 

............................................................................ 

ลงช่ือ................................................................... 
 

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



รายงานสถติกิารรบัแจง้เรือ่งรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส การทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
 

เดือน จํานวนเรื่อง 
ร้องเรียน 

ดําเนินการ 
เรียบร้อยแลว้ 

อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ 

ยงัไม่ได ้
ดําเนินการ 

ตุลาคม ๒๕๖5 - - - - 
พฤศจิกายน ๒๕๖5 - - - - 
ธันวาคม ๒๕๖5 - - - - 
มกราคม ๒๕๖6 - - - - 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 - - - - 
มีนาคม ๒๕๖6 - - - - 
เมษายน ๒๕๖6 - - - - 
พฤษภาคม ๒๕๖6     
มิถุนายน ๒๕๖6     
กรกฎาคม ๒๕๖6     
สิงหาคม ๒๕๖6     
กันยายน ๒๕๖6     

รวม - - - - 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลนาดี ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 


