
 
 

  



คำนำ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการ 
ป้องกัน และปราบปรามการทุจร ิตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้  
สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการ 
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและ 
คุ้มครอง จริยธรรมท ั้งภาครัฐ ภาคเอกซน โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนา นำกลยุทธ์ไปส ู่การปฏิบัติตาม
แผนงาน/โครงการท่ีวางไวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมี 
หน้าที ่สำคัญในการประสานติดตามหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องเกี ่ยวกับการจัดการ  เพื ่อร้องเรียนการทุจร ิตและ 
ประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนขอศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจร ิต 3 ช่องทางประกอบด้วย 

1. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยทุกวันเวลาทำการ (สำนักปลัด อบต.) 
2. โทรศัพท์ 037 - 578637 ทุกวันเวลาทำการ 
3. เว็บไซต์ https://www.kohloi.go.th/

https://www.kohloi.go.th/


หล ักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงาน 
การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้ 
สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจใ 'ต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการ 
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและ 
คุ้มครอง จร ิยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยทุกระดับ กำหนดมาตรการปล ูกจิตสำนึกป้องกัน 
ปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วมกำหนด 
เป้าหมายการพัฒนา นำกลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ ้มครอง จริยธรรมไปสู ่การปฏิบัติตามแผนงาน 
โครงการที่วางไว้ ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับ 
บริการที่ดีมีความพึงพอใจ เชื ่อมั ่นและศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน นำไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ 
ของประเทศไทย 

นอกจากนี ้ย ังมีหน้าที ่สำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื ่องร้องเรียน  ประสาน ติดตาม หน่วยงานท่ี 
เกี ่ยวข้องกับการจัดการเรื ่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบดิการ 
ต่อต้านการทุจริต 3 ช่องทาง ประกอบด้วย 

1. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยทุกกันเวลาทำการ (สำนักปลัด อบต.) 
2. โทรศัพท์ 037 - 578637 ทุกกันเวลาทำการ 
3. เว็บไซต์ https://www.kohloi.go.th 

ในส่วนการปฏิบั ติงานนั ้นดำเน ินการตามกระบวนงานจ ัดการเร ื ่องร ้องเร ียน /ร ้องท ุกข ์ท ี ่สอดคล้องกับ                
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๙๙๖ มาตรา๓๙ กำหนดว่า 
“เมื่อส่วน ราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรีอส่วนราชการด้วยกัน เกี่ยวกับงานท่ีอยู่ใน 
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถาม หรีอแจ้งการดำเนินการ 
ให้ทราบภายใน  15 ว ัน หรีอภายในระยะเวลาที ่กำหนดบนพ ี้นฐานของหลักธรรมาภิบาลซึ ่งอำนาจหน้าท่ี  
ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบ ัดิหรีอการละเว้นการปฏิบ ัดิหน้าท่ี โดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ี 
ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยจำเป็นต้องดำเนินการ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากน ี้ยังได้บ ูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเกาะลอย เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทาง  เดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม 
มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่น 
ตอบสนองความต้องการชองประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบ การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
คือการป้องกัน ส่งเสร ิม การร ักษา และการพื ้นฟูบนพ ื้นฐานของหลักธรรมมาภิบาลของระบบอย่างสูงสุด 
และยั่งยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค ์

๑) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรีอเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน  
ให้เกิดรุปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) เพื่อให้ม ั่'นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบใช้เป็น 
แนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายท่ี เกี ่ยวข้องกับ 
การเพื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

๓ ) เพ ื ่ อ เป ็นหล ักฐานแสดงขั้นตอนและว ิธ ีการปฏ ิบ ั ติงาน  ท ี ่ สามารถถ ่ายทอดให ้ก ับผ ู ้ เข ้ ามา
ปฏิบัติงานใหม่พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรีอผู้ให้บริการให้ 
สามารถเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

๔) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
มีบทบาทหน้าที ่ในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครีอข่ายสำคัญในการขับเคลื่อน 

นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมท้ังบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 

๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของส่วนราชการ รวมทั ้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน 
ราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้อง 

๒ ) ประสาน  เร ่งร ัดและกำกับให ้หน่วยงานใน สังกัดดำเน ินการตามแผนปฏิบ ัต ิการป ้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

๓) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ 
เจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ 

๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
๔) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุ้มครอง 

จริยธรรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานชองหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรีอท่ีได้รับมอบหมาย 
 

การร้องเริยน/แจ้งเบาะแส 
1. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยทุกวันเวลาทำการ (สำนักปลัด อบต.) 

 2. โทรศัพท์ 037 - 578637 ทุกวนัเวลาทำการ 
3. เว็บไซต์  https://www.kohloi.go.th 
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หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑) ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
๓) ข้อเท็จจ่ริง หรีอพฤติการณ์ของเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูลข้อเท็จจริง 

หรีอช ี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจ่ริตของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ 
สืบสวน/สอบสวนได้ 

๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 
-ใช้ถ้อยคำสุภาพหรีอข้อความสุภาพ  



แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรยีน/แจ้งเบาะแสดา้นการทุจรติ 
และประพฤตมิิชอบ (สำนักปลดั) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต 

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ดำเนินการตรวจสอบ 

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต อบต.เกาะลอย (15 วัน) 

ยุติ 

ยุติเรื่องแจ้งร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติเรื่องแจ้งร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติ 

ต้ังคณะกรรมการสอบข้อมเท็จจริง 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ไม่ยุติเรื่องแจ้งร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ทราบ 

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร 
037 - 578637 

3. ร้องเรียนทางเว็บไซต์ 
https://www.kohloi.go.th 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๑) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัดิการต่อด้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย รับเร ื่องร้องเรียน/แจ้ง 

เบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 3 ช่องทาง 
๒) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื ้อหาของเรื ่องร้องเรียน/แจ้ง 

เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผู ้บังคับบัญชา  

เหนือข้ึนไปทราบและพิจารณา 
๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบติการต่อด้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ/ตอบข้อซักถาม

ช้ีแจงข้อเท็จจริง 
๕) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบดิการต่อด้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบีอ้งต้นภายใน ๑๕ วัน 
๖) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน 

จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๗) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผลและ 

สรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบดิการต่อด้านการทุจริต จัดเก็บเรื่องการรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/ 

แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ โดยมืข้อปฏิบ ัติตามที่กำหนด  ดังนี ้

ช่องทาง 
ความถ่ีในการ 

ตรวจสอบ ช่องทาง 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
รับข้อร้องเรียนเพือ่ 

ประสาน หาทางแก้ไข 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งท่ีมีผู้ร้องเรียน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านไปรษณีย ์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านทาง Facebook ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์/โทรสาร ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านตู้แสดงความคิดเห็น ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

คำขอร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต/ เร่ืองการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย 

ผู้ร้องเรียน ช่ือ-สถุล…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ………………………………………………………………………………………………………………. 
ท่ีอยู่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท์ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผู้ถูกร้องเรียน ช่ือ- สกุล ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตำแหน่ง ………………………………………. หรีอข้อมูลท่ีสามารถบ่งช้ีและสืบทราบตัวผู้ถูกกล่าวหาได้ หน่วยงานภายใน/ 
ข้อกล่าวหา ข้อร้องเรียน/เรื่อง …………………………………………………………………………………………………………………….. 
รายละเอียด ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ผู้ท่ีสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ ช่ือ ………………………………………………สกุล .................................................................  
หน่วยงาน ……………………………………………………………………………หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………………… 
สถานท่ีติดต่อกลับ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ ………………………………………………….. ผู้ร้องเรียน 
                                           (............................................................) 

วันท่ี ……… เดือน ………………………..พ.ศ. ………………. 
 
 

คำแนะนำการทำหนังสือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.1 ช่ือ-สกุลท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน 
 1.2 ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง สังกัดของผู้ถูกร้องเรียนหรีอข้อมูลท่ีสามารถบ่งขีและสืบทราบตัวผู้ถูกร้องเรียนได้ 
 1.3 บรรยายการกระทำท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรยีนโดยระบุข้อมูล ดังนี้ 

   (1) การกระทำท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
(2) มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระทำเหตุนั้นอย่างไร 

   (3) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
  2. ลงลายมือช่ือ และเขียนช่ือ - สกุล ตัวบรรจง พร้อมแจ้งท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน เพื่อให้องค์การบริหารส่วน 
ตำบลเกาะลอยสามารถติดต่อกลับผู้ร้องเรียนได้ 
** ข้อมูลเก่ียวกับ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และสถานที่ติดต่อกลับ จะถูกจัดเก็บเป็น ความดับ 


