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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

หรือ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 



ค าน า 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง ได้มีการก าหนดทิศทางวางกรอบการด าเนินงานการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการ
ประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่อง
ทางการร้องเรียน 7 ช่องทาง ประกอบด้วย (1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง อ าเภอ
เขาสมิง จังหวัดตราด (2) ร้องเรียนทางไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ส่ง ศูนย์รับเรื่องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง หมู่ที่ 6 ต าบลเขาสมิง อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
23130 (3) ผ่านหน้าเว็บไซต์ http://www.khaosaming.go.th (4) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิด
เห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ซึ่งติดไว้หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง  (5) ร้องเรียนทาง
โทรศัพท์ 0-3961-9322 โทรสาร. 0-3961-9323 (6) ร้องเรียนทาง Face book : องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมิง (7) ร้องเรียนผ่านทาง Email ของหน่วยงาน Khaosaming.trat@hotmail.com  

  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับ
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คูม่ือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะ
เป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
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บทที่ 1   

บทน า 

1. หลักการและเหตุผล     

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิงมีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทางวางกรอบการ
ด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วน
ราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิงทุกระดับ ก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกัน 
ปราบปราม และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วมก าหนด
เป้าหมายการพัฒนากลยุทธ์การป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่
วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มี
ความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน น า ไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศ
ไทย นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทาง การร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตโดยมี ช่องทางการร้องเรียน 7 ช่องทาง ประกอบด้วย (1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมิง อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (2) ร้องเรียนทางไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ส่ง 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง หมู่ที่ 6 ต าบลเขาสมิง อ าเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด 23130 (3) ผ่านหน้าเว็บไซต์ http://www.khaosaming.go.th (4) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับ
ความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ซึ่งติดไว้หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง  (5) 
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0-3961-9322 โทรสาร. 0-3961-9323 (6) ร้องเรียนทาง Face book : องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมิง (7) ร้องเรียนผ่านทาง Email ของหน่วยงาน Khaosaming.trat@hotmail.com 

ในส่วนการปฏิบัติงาน ด าเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38     
ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกัน
เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือ
แจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลเขาสมิง เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้าง
ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับ
เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟ้ืนฟูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  
(Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 

                  

   /๒. วัตถุประสงค์...  



- ๒ - 

2. วัตถุประสงค์  

(1) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง การ
ด าเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ     
ประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ อย่างครบถ้วน
และมีประสิทธิภาพ  

(3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการ
ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน  

(4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล               
(Good Governance)   

 
3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญ ในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  

(1)  เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  

(2) ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  

(3) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  

(4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น  
(5) ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

                  

 

   /4.การร้องเรียน...  
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4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  

ร้องเรียน 7 ช่องทาง ประกอบด้วย  

(1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  

(2) ร้องเรียนทางไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ส่ง ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/
ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง หมู่ที่ 6 ต าบลเขาสมิง อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130  

(3) ผ่านหน้าเว็บไซต์ http://www.khaosaming.go.th 

(4) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ซึ่งติดไว้หน้าที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง  

(5) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0-3961-9322 โทรสาร. 0-3961-9323  

(6) ร้องเรียนทาง Face book : องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง  

(7) ร้องเรียนทาง Email ของหน่วยงาน Khaosaming.trat@hotmail.com  

 
5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

(1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  

(2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส   

(3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจน                 
ว่ามีมูล ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้ง เพียง
พอทีจ่ะสามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้   

(4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)   

 (ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความสุภาพ)    
 

6. ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 

 
 
 

/7. การประชาสัมพันธ์... 
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7. การประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการข้อร้องเรียน ด าเนินการดังนี้ 
 

๑. จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ในอาคารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง 
๒. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน 
๓. ใช้สื่อ/เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง (http://www.khaosaming.go.th)  

แผนการประชาสัมพันธ์ 

ล าดับ กิจกรรม เนื้อหา สถานที ่

๑ จัดท าบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

๑. แผนภูมิ ขั้นตอน/กระบวน การจัดการข้อ
ร้องเรียน 
๒. ช่องทางการรับข้อร้องเรียน 

-องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสมิง 
 

๒ จัดพิมพ์แผ่นผับ ๑. ช่องทางการรับข้อร้องเรียน  
๒. ประโยชน์ที่ได้รับ 
๓. แผนภูมิ ขั้นตอน/กระบวน การจัดการข้อ
ร้องเรียน 

-ก า นั น /ผู้ ให ญ่ บ้ า น ทุ ก
หมู่บ้าน 
 

3 สื่อ/เว็บไซต์ -ช่องทางการรับข้อร้องเรียน -เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมิง 

 

8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 

     เจ้าหน้าที่ฯ ปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 

 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องเรียน เพื่อประสาน

หาทางแก้ไข 

ระยะเวลาในการ
ตอบสนองข้อร้องเรียน 

โทรศัพท์/ Call Center ทุกครั้งที่เสียงโทรศัพท์ดัง ภายใน ๑ วัน ภายใน ๑๕ วันท าการ 
ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ฯ  
ณ ศูนย์ / จุดรับข้อ
ร้องเรียนของหน่วยงาน 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน ๑ วัน ภายใน ๑๕ วันท าการ 

หนังสือ / จดหมาย/ Fax ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน ๗ วัน (นับจากวันที่งานสาร
บรรณของหน่วยงานลงเลขรับหนังสือ / 
จดหมาย) 

ภายใน ๑๕ วันท าการ 

เว็บบอร์ด/E-MAIL ของ
หน่วยงาน 

ทุกวันท าการ (เช้า – บ่าย) ภายใน ๗ วัน ภายใน ๑๕ วันท าการ 

อื่นๆ เช่น กล่องรับข้อ
ร้องเรียน / กล่องแสดงความ
คิดเห็น 

ทุกวัน (ช่วงเวลา แล้วแต่
ความเหมาะสม) 

ภายใน ๑ วัน ภายใน ๑๕ วันท าการ 

หมายเหตุ ได้ด าเนินการตอบข้อร้องเรียนเป็นระยะ จนกว่าจะยุติเรื่อง/เป็นที่พอใจ และกรณีไม่ทราบชื่อที่อยู่ผู้
ร้องเรียน ให้น าผลการด าเนินการตอบผ่านทางเว็บไซต์ 

 

/9. การบันทึก... 
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9. การบันทึกข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

(1) ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ฯ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนแบบฟอร์ม
ชอ่งทางต่างๆ ตามข้อร้องเรียน   

(2) การกรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง 
(โทรศัพท์/ Call Center) ควรถามชื่อ-สกุล หมายเลขติดต่อกลับของผู้ร้องเรียน เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยัน และ
ป้องกันการกลั่นแกล้ง รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลการด าเนินงานแก้ไข/ปรับปรุงกลับแก่ผู้ร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส 

10. การวิเคราะห์ระดับข้อร้องเรียน 
  พิจารณาจ าแนกระดับข้อร้องเรียน ดังนี้ 

 ข้อร้องเรียนระดับข้อคิดเห็น , ข้อเสนอแนะ, ค าชมเชย, สอบถามหรือร้องขอข้อมูล กล่าวคือ     
ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ / ให้ข้อคิดเห็น / ชมเชย / 
สอบถามหรือร้องขอข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ข้อคิดเห็น หรือตอบค าถามได้เลย 

 ข้อร้องเรียนระดับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กระทบต่อสังคมและประเทศชาติ กล่าวคือ ผู้
ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน ต้องเสนอผู้บริหารทราบโดยด่วน และประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหาแนวทางแก้ไข/ยุติเรื่อง 

 ข้อร้องเรียนระดับนอกเหนืออ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนร้อง
ขอในสิ่งที่อยู่นอกเหนือบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/แนะน าผู้ร้องเรียนด าเนินการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      

11. การแจ้งกลับผู้ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 

  (1) กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่ ต้องด าเนินการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน ๑๕ วันท าการ 
  (2) กรณีไม่ทราบชื่อ/ที่อยู่ ต้องด าเนินการ (บันทึก,ตรวจสอบข้อเท็จจริง) ภายใน ๑๕ วันท าการ 
และลงเว็บไซต์ 
  (3) กรณียังไม่ยุติเรื่อง ต้องมีการติดตามผลการด าเนินการเป็นระยะ และแจ้งผู้ร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส เป็นระยะ จนได้ข้อยุติเรื่อง/แนวทางการแก้ไข 

12. ติดตามประเมินผลและรายงาน 

  - หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบเอง ต้องรายงาน/ความคืบหน้า เป็นระยะ จนยุติ
เรื่องหรือหาแนวทางการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

13. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมิง ทุกสิ้นปีงบประมาณ  

 

/14. ขั้นตอนการ... 
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14. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ ๑  

ผู้ร้องเรียนมาติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแส ทุกช่องทาง  เจ้าหน้าที่รับเรื่อง/รับผิดชอบลงทะเบียน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์/ทะเบียนรับ-ส่ง และวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนที่รับ 

ขั้นตอนที่ ๒  

เจ้าหน้าที่เสนอผู้บริหารทราบและพิจารณา มอบหมายแก่หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ ๓  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/รับเรื่องร้องเรียน แจ้งผู้ร้องเรียนภายใน ๑๕ วันท าการ (ได้รับเรื่องร้องเรียนและ
ได้ประสานหน่วยงาน/และตรวจสอบข้อเท็จจริง) กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่ชัดเจน หากไม่ทราบชื่อ/ที่อยู่ชัดเจน ให้
ด าเนินการ ภายใน ๑๕ วัน 

ขั้นตอนที่ ๔  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ ๕  

หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งผลการด าเนินการสรุปเรื่องและท าบันทึกเสนอผู้บริหารทราบ เพ่ือรวบรวม
เรื่องร้องเรียน/เบาะแส ของหน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ ๖  

 ยุติเรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
 ไม่ยุต ิติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะและแจ้งผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ทราบเป็นระยะ (กรณี

ทราบชื่อ/ที่อยู่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/15. แผนผังกระบวน... 
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15. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 
 

  
 

  
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

รับเรื่องร้องเรียน 

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2. ร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์  
http://www.khaosaming.go.th 

3. ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความความคิดเห็น 

4. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ 

5. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0-3961-9322 
โทรสาร. 0-3961-9323 

7. รอ้งเรียนทาง Face book :  
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง 

 

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 

แจ้งผลให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมิงทราบ ( ๑๕ วัน ) 
 

ยุติเรื่องและ 
แจ้งผู้ร้องเรียน 

ทราบ 
 

ไม่ยุตเิรื่องแจ้งเรื่องผู้ 
ร้องเรียนทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการรายงาน
ผลให้อ าเภอเขาสมิงทราบ 

 ยติุ ไม่ยติุ 

6. Email ของหน่วยงาน 
Khaosaming.trat@hotmail.com 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 

 



แบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง 

 
         

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง 
อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130 

 
                   วันที่..................เดอืน..............................พ.ศ. ........................... 
 
เรื่อง ................................................................................................................................................................ 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง 
 

   ข้าพเจ้า .................................................................... ...อายุ......................ปีอยู่บ้านเลขท่ี
.............หมู่ที่............ต าบล .................................อ าเภอ .................................จังหวัด ........ ..........................     
โทรศัพท์..............................อาชีพ ....................................................  เลขที่บัตรประชาชน ....................................
ออกโดย ................................................วันออกบัตร .................... .......วันหมดอายุ...........................มีความ
ประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง พิจารณา
ด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง  

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

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

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

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

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

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

   ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตาม
ข้างต้นเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่ 

๑) .........................................................................จ านวน..................................ชุด 

๒) .........................................................................จ านวน..................................ชุด  

๓) .........................................................................จ านวน..................................ชุด  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นค าร้อง        ลงชื่อ.................................................เจ้าหน้าที่ 

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

 

/ เรียนปลัดฯ… 

 



- ๒ - 

 

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง               

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

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

ลงชื่อ...................................................................             

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

 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง 

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

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

ลงชื่อ...................................................................     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

เดือน จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน 

ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ตุลาคม พ.ศ. ............     

พฤศจิกายน พ.ศ. ............     

ธันวาคม พ.ศ. ............     

มกราคม พ.ศ. ............     

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ............     

มีนาคม พ.ศ. ............     

เมษายน พ.ศ. ............     

พฤษภาคม พ.ศ. ............     

มิถุนายน พ.ศ. ............     

กรกฎาคม พ.ศ. ............     

สิงหาคม พ.ศ. ............     

กันยายน พ.ศ. ............     

รวม     

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 


