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ค าน า 

  
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีบทบาทหน้าที่หลักในการดำเนินการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตให้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ติดตามลงโทษผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชน 
ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นการเพ่ิมช่องทางในการรับร้องเรียนเรื่องการ 
ทุจริตให้กับประชาชน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมมาภิบาล (good Govarnance) 

          คูมื่อการปฏิบัติงานรบัเรื่องร้องเรียนการทุจรติองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาฉบับนี้ เพ่ือเป็นแนวทาง 
การด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ท้ังน้ี การจัดการข้อร้องเรียน 
จนได้ข้อยุต ิ  ใหมี้ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการและความหวังของผู้ร้องเรียน 
จำเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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1. หลักการและเหตุผล 
 การป้องกันการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของประเทศ 
โดยถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และรัฐบาลได้มากำหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 -2564) ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา
ได้ตระหนักและให้ ความสำ คัญ ในเรื่องดังกล่ าว  ดั งนั้ น  เพ่ื อเป็ นการสนับสนุน ในการยกระดับ ดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (corruption perception index:cip) ของประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล        
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีหน้าที่หลักในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาให้เป็นระบบราชการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบติดตามลงโทษผู้ทุจริตได้ 
เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นการเพ่ิมช่องทาง 
ในการรับเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับประชาชน ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของหลักทุจริตและเป็นการเพ่ิมช่องทาง 
ในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับประชาชน ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานหลักธรรมภิบาล (good governance) 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดแนวทาง 
ปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบรกิารมปีระสิทธิภาพ 
และเกิดความคุ้มค่าในการบริการ ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทัน 
ต่อสถานการณ์ ประชาให้ชนได้รับการอำนวย ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผล 
การให้บริการสม ่ำเสมอ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เป็นช่องทางให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มต่างๆ ได้แจ้งข่าวสารเก่ียวกับการทุจริต คอรัปช่ัน 
และการประพฤตมิิชอบต่างๆ 
 2. เพ่ือให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายามีขัน้ตอน/ 
กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติด้านเดียวกัน 
 3. เพ่ือให้มั ่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน                                                                         
 ทีก่ำหนดไว้อย่าสม ่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 
3. คำจ ากัดความ 
 “ ผู้รับบริการ” หมายถึง  ผู้ที่มารับบริการส่วนราชการและประชนทั่วไป 
 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบ ทัง้ทางบวกและทางลบ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
จากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในชุมชนเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 



 “การดำเนินการ” ความหมายครอบคลุมถึงการจัดการกบัเรื่องร้องเรียน ต้ังแต่ต้นจนถงึการได้รับการ 
แก้ไขหรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อที่อยู่ชัดเจน 
 “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ประชาชนทัว่ไป/ผู้มีส่วนได้เสียทีม่าติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการรอ้งเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย 
/การร้องขอข้อมูล 
 “ช่องทางการรบัข้อร้องเรียน” หมายถึง ช่องทางต่างๆ ทีใ่ช้ในการรบัเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วย
ตนเอง/จดหมาย/โทรศัพท์/เว็ปไซต์/Face book เป็นต้น 
 “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้องร้องเรียนของหน่วยงาน 
 “ข้อรอ้งเรียน” หมายถึง ความเดือดรอ้นเสียหายอันเกิดจาการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา เช่น การพบเห็นการกระทำอันมิชอบด้านการทุจริตคอรัปชั่น พบความผิดปกติ 
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  พบเห็นความผิดปกติในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง พบเห็นความผิดปกติ 
ในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 4.1 รบัเรื่องรอ้งเรยีนการทุจริตจากช่องทางต่างๆ ด้วยการ คือการรอ้งเรยีนด้วยตนเองที่สำนักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา การรอ้งเรยีนทางเว็บไซต์ : http://www.obt-salaya.go.th/homepage 
ทางโทรศัพท์ 02-431-3434 , 034-246682  รบัเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ คัดแยก/วิเคราะหเ์นื้อหา 
ของเรื่องร้องเรยีนและดำเนินการสืบสวน/สอบสวน หาขอ้เท็จจริง 
 4.2 หากพบว่าไม่มีข้อมูลก็เสนอผู้บริหารยุติธรรมเรื่อง และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 
 4.3 หากพบว่ามีมูลดำเนินการทางวินัย/อาญา/ปกครอง/แพ่ง และรายงานการดำเนินการเสนอผู้บริหาร 
และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 
 4.4 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีเสนอผู้บริหาร 

http://www.obt-salaya.go.th/homepage


                                                                      แผนผังกระบวนการข้อร้องเรียน 
 
  
             
                                                                         รับเรื่องร้องเรยีนการทุจรติ 

 

 

                                                                  คัดแยก/วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรยีน

  

                                           ช่องทางการร้องเรียน 
                         1. ดว้ยตนเองที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
                         2. ไปรษณียส์่งถึงท่ี อบต.ศาลายา เลขที่ 85 ม.3 
                            อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
                         3. http://www.obt- salaya.go.th/homepage 
                         4. ทางโทรศัพท์ 02-431-3434 , 034-246682   
                         5. facebook : อบต. ศาลายา

 
                                                                        ดำเนินการสืบสวน/สอบสวน 
 
 
                                                        มีมูล                                                   ไม่มีมูล 
 
 
           ดำเนินการทางวินัย/อาญา/ปกครอง/แพ่ง                              ยุติเรื่อง 
 
 
             รายงานผลการดำเนินการเสนอผู้บริหาร                 แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  
                        กรณรีะบุชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงานชัดเจน 
 
                                จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีเสนอผู้บริหาร 



5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน 
 5.1 ใช้ข้อความหรือถ้อยคำสุภาพ 
  1) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียนชัดเจน 
  2) วัน/เดือน/ปี ของหนังสือร้องเรียน 
  3) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนปรากฏอย่างชัดเจนชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ 
ดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได ้
  4) ระบุพยานเอกสารและพยานวัตถแุละพยานบุคคล (ถ้ามี) 
 5.2 ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่อจริงที่มีมูล มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืนหรือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5.3 เรื่องรอ้งเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรอืไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในการดำเนินการ 
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง 
 
6. การบันทึกข้อร้องเรียน 
 6.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อรอ้งเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรยีน ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพทต์ิดต่อกลับ เรื่องร้องเรียนสถานที่เกิดเหตุ 
 6.2 ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ 
 6.3 ทุกช่องทางท่ีมีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึกข้อร้องเรียน 
 
7. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน 
 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน ทำการ เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งผู้ร้องเรียน 
ทราบอีกตอ่ไป 
 
8. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
- รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากส้ินงบประมาณ เพ่ือนำมาวิเคราะห์การจัดการข้อ ร้องเรียนในภาพรวม 
ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาองค์กรต่อไป 
 
9. มาตรฐานงานการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 - กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางการร้องเรียนการทุจริตดำเนินการสืบสวนเรื่องร้องเรียน 
เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง / จดหมาย / เว็บไซต์ / โทรศัพท์ / faceook ให้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตดำเนินการ 
สืบสวนหรือสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ทำการ 


