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  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการ
ดำเนินงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของ
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
สำคัญในการสร้าง การมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
การส่งเสริมและ คุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนา นำกลยุทธไปสู่
การปฏิบัติติดตาม แผนงาน/โครงการที่วางไวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สำคัญในการประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดสอง
แคว 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ได้ทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการ จัดการเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข ์ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทาง ปฏิบัติการ
จัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สำหรับ
หน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนำไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ  
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  1. หลักการและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการ
ดำเนินงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของ
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
สำคัญในการสร้าง การมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชั่น 
การส่งเสริมและ คุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแควทุกระดับ กำหนดมาตรการ
ปลูกจิตสำนึกป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกัน
การทุจริต โดยร่วม กำหนดเป้าหมายการพัฒนา นำกลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครอง จริยธรรมไปสู่
การปฏิบัติติดตาม แผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประชาชน ได้รับบริการที ่ดีมีความพึงพอใจ เชื ่อมั ่น และศรัทธ าต่อการบริหารราชการของ
หน่วยงาน นำไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย  
  นอกจากนี้ยังมีหน้าที ่สำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื ่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน  
ทั้ง 6 ช่องทาง ประกอบด้วย  
 

   1. ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาด
สองแคว องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว 95 หมู่ 2 อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  
   2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานที่ http://www.hardsongkwae.go.th 
   3. ร้องเรียนผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหาดสองแคว 
   4. ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ 
       -หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  
   5. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 055 496098 
   6. ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว จ.อุตรดิตถ์” 
https://www.facebook.com/hardsongkwaeUTT/  
 

  ในส่วนการปฏิบัติงานนั ้น ดำเนินการตามกระบวนการจัดการเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุก ข์์ 
ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2446  
มาตรา 38 กำหนดว่า “เม่ือส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือส่วนราชการ
ด้วยกัน เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบ
คำถามหรือ แจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของหลัก  
ธรรมาภิบาล ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว  จำเป็นต้อง 
ดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการชองประชาชน  
 
 
 
 

/2.วัตถุประสงค์... 
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  2. วัตถุประสงค์ 
   1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นกรอบ
แนวทาง การดำเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการ ทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์  
และกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการร้องเรียน/ร้องทุกข ์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  
   3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับ 
ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก  
หรือผู ้ให้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที ่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะปรับปรุง
กระบวนการในการปฏิบัติงาน  
   4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล  
 
  3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
   มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสำคัญ 
ในการ ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร  
   1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบชองส่วนราชการรวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และนโยบายของ รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  
   2) ประสาน เร่งรัดและกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  
   3) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  
   4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น  
   4) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ และการ คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   7) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 

/4. การร้องเรียน... 
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  4. ขัน้ตอนการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
   1. ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาด
สองแคว องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว 95 หมู่ 2 อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  
   2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานที่ http://www.hardsongkwae.go.th 
   3. ร้องเรียนผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหาดสองแคว 
   4. ร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์ 
       -หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  
   5. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 055 496098 
   6. ร้องเรียนทางเฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว จ.อุตรดิตถ์” 
https://www.facebook.com/hardsongkwaeUTT/  
 
  5. หลักเกณฑ์ในการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ  
   1) ชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
   2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
   3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของ ร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่าง
ซัดเจนว่า มีมูลข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้ง
เพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 
   4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/6.แผนผัง... 
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 6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ระยะเวลาดำเนินการ  
 
  

รับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสการทุจริต 

ประสานงานเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ  
ดำเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริง 

( 15 วัน) 

แจ้งผลให้ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว 

กลั่นกรอง/ตรวจสอบ/พิจารณาผล 
( 15 วัน ) 

ยุติเรื่องแจ้งผูร้้องเรียน 
/ร้องทุกข์ทราบ 
(ภายใน 3 วัน) 

 

ไม่ยุตเิรื่องแจ้งผูร้้องเรียน 
/ร้องทุกข์ทราบ 
(ภายใน 3 วัน) 

สิ้นสุดการดำเนินการ 
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

(ภายใน 7 วัน) 
 

ร้องเรียนด้วยตนเอง 

 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต ์

www.hardsongkwae.go.th 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์  

055-496098 / ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว 

 

ร้องเรียนทางตูไ้ปรษณีย ์

 

ร้องเรียนทาง Facebook 
“องค์การบริหารส่วนตำบล 
หาดสองแคว จ.อุตรดิตถ์” 

* หมายเหตุ: วันทำการ 
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 7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ส่วนงานที่รับผิดชอบ  
  1) งานธุรการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว รับเรื่อง ร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน  
  2) งานกฎหมาย สำนักปลัด คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  3) นิติกร สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เพื่อทราบและ
พิจารณา  
  4) นิติกร ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ/ ตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง  
  5) นิติกร แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์เพ่ือทราบ เบื้องต้น ภายใน 15 วัน  
  6) นิติกร รับรายงาน และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  7) นิติกร เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผล และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร  
  8) นิติกร จัดเก็บเรื่อง  
 
 8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และ
ระยะเวลาดำเนินการ 
  ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับ
ข้อร้องเรียน เพื่อ

ประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วันทำการ  
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  
ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์ ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  
ร้องเรียนผ่านFacebook ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  
ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
055-496098 

ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  

 
 
  



ภาคผนวก 
ตัวอย่างแบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง) (แบบคำร้อง 1) 

 
        ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว 
        95 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสองแคว 
        อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ์53140 
 
          วันที่........... เดือน .............. พ.ศ ................. 
เรื่อง ................................................................  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว 
 
  ข้าพเจ้า ........................................................ อายุ................ ปี  อยู่บ้านเลขท่ี...........................  
หมู่ที่...........ตำบล........................................ อำเภอ................................. จังหวัด ....... ............................ 
รหัสไปรษณีย์........ ........... โทรศัพท์...................................... อาชีพ.............................................  
ตำแหน่ง .................................................. เลขที่บัตรประซาซน ................................................ ....................... 
ออกโดย ................................................ ......... วันออกบัตร .................................................................. ...............  
บัตรหมดอายุ................................................................... 
   มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลหาดสองแคว พิจารณาดำเนินการตรวจสอบเพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในเรื่อง  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................. ............ 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
  ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้น  
เป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่ 
  1) ........................................................................................ จำนวน .............ชุด  
  2) ........................................................................................ จำนวน ............ .ชุด  
  3) ........................................................................................ จำนวน .............ชุด  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป  
 
      ขอแสดงความนับถือ  
 
         (................................................) 
 
 
 


