
 

แนวปฏิบัติและมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ. “คู่มือการรายงานผลด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการตามแบบรายงานผลการด าเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ” http://www.pacc.go.th/acoc_2018/uploads/2018/12/report_acoc_manual.pdf 
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การด าเนินการ 
1. ภายใน 7 วัน นับแต่รับเรื่องให้
หน่วยงานเริ่มตรวจสอบข้อเท็จจรงิ
เบื้องต้น หากเป็นกรณีที่มีข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานชัดเจนให้
พิจารณาด าเนินการทางวินัย อาญาให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 7 วัน 
2. เมื่อครบก าหนด 7 วัน นับแต่วนัท่ี
รับเรื่องให้หน่วยงานรายงานหัวหน้า
ส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกดั 
 

 

วันที ่7 
1 

การด าเนินการ 
1. ภายใน 30 วันนับแต่ครบก าหนด
ระยะเวลา 7 วัน ให้หน่วยงาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้ว
เสร็จ และพิจารณาด าเนินการทาง
วินัย อาญา ให้แล้วเสร็จ หมายถึง 
การเริม่ด าเนินกระบวนการทางวินัย
หรืออาญา เช่น ด าเนินการเพื่อแตง่ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยหรือสง่
เรื่องให้ ป.ป.ช. เป็นต้น 
2. ให้รายงานความคืบหน้าต่อหัวหน้า
ส่วนราชการหรือรัฐมนตรเีจ้าสังกดั 
เพื่อทราบเป็นระยะ 
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รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ทุจริตประพฤติมชิอบ 
 

 

ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน 

ชัดเจนว่ามีการกระท าผิด 
 

 

ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน 

ไม่ชัดเจนว่ามีการกระท าผิด 
 

 

พิจารณาด าเนินการทางวินัย/ 

อาญา/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ให้เสร็จภายใน 7 วัน 
 

 

ด าเนินการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
 

 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

ให้แล้วเสร็จ และพจิารณา 

ด าเนินการทางวินัย / อาญา / 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ให้แล้วเสร็จ 
 

 

ด าเนินกระบวนการทางวินัย อาญา ปกครอง หรือ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน 

ภายในกรอบระยะเวลาก าหนด 
 

 



 
ขั้นตอนการด าเนินการรับเรือ่งร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 

 

๑. วาจา ๒. โทรศัพท ์ ๓. โทรสาร ๔. ไปรษณีย์ ๕. E-mail ๖. เว็บไซต์ ๗. facebook ๘. line ๙. กล่องรับเรื่องเรยีน
บริเวณชั้น 3 (สศร.) 

 

 

 

 

             ไม่เกี่ยวข้องกับ สศร.  

 

เกี่ยวขอ้งกับ สศร.   
 
 

 
       ไม่แล้วเสร็จ 

 (ภายใน ๑๕ วันท าการ)  

           
            
                      แล้วเสร็จ 

     (ภายใน ๑๕ วันท าการ) 
 

 
 

 

 

  

          เร่ืองที่ด าเนินการแลว้เสร็จ 

              เร่ืองที่ค้าง 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

พิจารณา 
(ภายใน ๓ วัน ท าการ) 

ส่งต่อให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและมีหนังสือ
แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 

ส าเนาส่งให้ ศูนย/์สถาบัน/กอง  
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ 

ศูนย์/สถาบัน/กอง  
ที่เกี่ยวข้อง
พิจารณา

ขยายระยะเวลา
พร้อมแจ้งผล
การด าเนินการ

ให้ 
ผู้ร้องเรียน
ทราบและ

ส าเนาให้ศูนย์
รับเรื่อง

แจ้งผลการด าเนินการให ้
ผู้ร้องเรยีนทราบ 

และส าเนาให้ศูนยร์ับเรื่อง
ร้องเรียนทราบ 

 

ศูนย์ ฯ รับแจ้งผลการด าเนินการ 

ยุติเรื่อง 
สรุปเรื่องร้องเรียนน าเสนอ
ผู้บริหารระดับสูงเพื่อทราบ 

ติดตามผลการด าเนินการกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



 
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน 

การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

1. ความหมาย 

 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน 
หรือเสียหาย ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่ก็ตาม ซึ่งผู้ร้องขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ช่วยเหลือ หรือแก้ไข
ปรับปรุงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในด้านต่างๆ 
 หมายเหตุ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   ร้องทุกข์ หมายถึง ก. บอกความทุกข์เพ่ือขอให้ช่วยเหลือ 
   ร้องเรียน หมายถึง ก. เสนอเรื่องราว 

๒. ขอบเขตของการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 ข้าราชการและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้อันเนื่องมากจากเหตุ ๒ กรณี ดังนี้ 

 ๒.๑. การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมทั้งขอให้ช่วยเหลือหรือ
ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 ๒.๒. กรณไีม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบต่อ
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ 

๓. ช่องทางการร้องเรียน 
  ๓.1 ด้วยวาจา (มาด้วยตนเอง) สามารถติดต่อขอรับแบบค าร้อง กรอกรายละเอียดและยื่นได้ที่ กลุ่มบริหารงาน
บุคคลส านักงานเลขานุการกรม ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 
  ๓.๒ โทรศัพท ์๐ ๒209  3745 
  ๓.๓ โทรสาร ๐ ๒202  9639 

๓.๔ ไปรษณีย ์(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 10 ถนนเทียมร่วมมิตร 
เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  ๑๐31๐ 
 ๓.5 E-mail procac9@gmail.com  
 ๓.6 www.ocac.go.th/webboard.html หัวข้อ “รับเรื่องร้องเรียน” 
 ๓.๗ facebook : ocac ร่วมสมัย 
   ๓.๘ line : Ocac 
 ๓.๙ กล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณชั้น 3 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

๔. ขั้นตอนการด าเนินการเรือ่งร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๔.1 การรับเรื่อง 
  ๔.๑.๑ กรณรี้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้วยวาจา / โทรศัพท ์ 
    - ให้กรอกข้อมูลในแบบค าร้องเรียน   
 
 

...กรณี 
 

http://www.ocac.go.th/webboard.html%20หัวข้อ


- ๒ – 
 
  กรณีด้วยวาจา ให้ผู้ร้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ร้อง
ไม่ยอมลงชื่อ มิให้รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา และแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบค าร้อง 
(ติดต่อขอรับแบบฟอร์ม กรอกรายละเอียดและส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงาน
เลขานุการกรม ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3) 
  กรณีโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มตามก าหนดหากผู้ร้องไม่ยินยอมให้ข้อมูล   
มิให้รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา และแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในแบบค าร้อง  
หมายเหตุ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อาจพิจารณาให้รับเรื่องได้ในภายหลัง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไป 

๔.๑.๒ กรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางโทรสาร / ไปรษณีย์ / e-mail / เว็บไวซต์ / facebook / Line /
กล่องรับเรื่องร้องเรียน ไม่ได้ก าหนดรูปแบบแต่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

- ระบุชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตนได้ 
- ระบุเหตุแห่งการร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร 

๔.๒ ค าแนะน าในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ควรมีรายละเอียดดังนี้ 
๔.๒.๑ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กล่าวหา 
๔.๒.๒ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งที่สังกัด ของผู้ถูกกล่าวหา 
๔.๒.๓ ระบุข้อกล่าวหาการกระท าความผิด การทุจริตหรือประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ

หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
๔.๒.๔ บรรยายการกระท าความผิด การทุจริตหรือประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้ 
- การกระท าความผิด การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมเกิดขึ้นเมื่อใด 
- มีข้ันตอนหรือรายละเอียดการกระท าความผิด การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม

อย่างไร 
- มีพยานเอกสารหรือพยานบุคคลรู้เห็นเหตุการณ์ หรือไม่ (ให้ระบุว่าใคร) 

๔.๓ การลงทะเบียนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขพิ์จารณาว่า เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขเ์กี่ยวข้องกับหน่วยงานส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรือไม่ โดยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันท าการ 
- กรณีไม่เกี่ยวข้องส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 
- กรณีท่ีเกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับ แล้วเสนอผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ ศูนย์/สถาบัน/กอง

ทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการ และให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ผู้ร้องทราบ
เป็นหนังสือภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ลงทะเบียนรับ พร้อมแจ้งด้วยว่าก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ 

๕. วิธีการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๕.1 การด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องหรือคู่กรณี ได้ทราบข้อเท็จจริง  

และพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนที่
จะมีค าวินิจฉัยหรือค าสั่งเกี่ยวกับเรื่องนั้น โดยเฉพาะในเรื่องที่ต้องใช้กระบวนพิจารณาทางปกครอง เพ่ือมีค าสั่ง
ทางปกครอง โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในส่วนที่
เกี่ยวข้องด้วย 

๕.2 การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวข้องกับศูนย์/สถาบัน/กอง 
ในสังกัดส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้หน่วยงานนั้นตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแก้ไขปัญหา หรือแก้ไข
ปรับปรุง ให้สอดคล้องและครบถ้วน ตามประเด็นข้อร้องเรียน 
 กรณีเป็นเรื่องทั่วไป ให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแก้ไข
ปัญหา หรือแก้ไขปรับปรุง ให้สอดคล้องและครบถ้วน ตามประเด็นข้อร้องเรียน  

...๖.ระยะ 



- ๓ – 
 

๖. ระยะเวลาการด าเนินการในเรื่องร้องเรียน 
 ๖.1 ให้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา เวลาไม่เกิน 15 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง (หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายได้ไม่เกินสองครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน 7 วัน พร้อมทั้งแสดงเหตุผล โดยแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบและส าเนาให้ศูนย์
รับเรื่องร้องเรียนทราบ) 
 กรณีไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ติดตามทวงถามทุกๆ 7 วัน ให้ผู้ด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แจ้งให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
และผู้ร้องเรียนทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะด าเนินการเสร็จ 

๖.2 ค าวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  
ข้อกฎหมายที่อ้างอิง  ข้อพิจารณาพร้อมข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 

๖.3 เมื่อด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขเ์สร็จแล้ว ให้ผู้ที่ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องเรียนและส าเนาให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๗. เมื่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์ได้รับแจ้งผลการด าเนินการ ให้ด าเนินการดังนี้ 
๗.1 จัดท ารายงานน าเสนอผู้บังคับบัญชา ทุก 3 เดือน 
๗.2 ยุติเรื่อง โดยจัดท าแฟ้มรวบรวมไว้ 
๗.๓ เรื่องท่ีค้างให้ติดตามทวงถามผลการด าเนินการกับ ศูนย์/สถาบัน/กองที่เกี่ยวข้อง 

 
**************************** 



  

 
แบบค ำร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)             

ทีส่ ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

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

เรื่อง ................................................................................................. ................................................................... 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

  ข้ำพเจ้ำ............................................... อำยุ.........ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี............. หมู่ที่....................... 
ต ำบล........................... อ ำเภอ........................... จังหวัด......................... โทรศัพท์.............................................. 
อำชีพ................................................................ .......................ต ำแหน่ง............................................................... 
ถือบัตร............................................................ .......................เลขที่...................................................................... 
ออกโดย.....................................................วันออกบัตร........................................บัตรหมดอำยุ........................... 
มีควำมประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพ่ือให้ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พิจำรณำด ำเนินกำรช่วยเหลือ
หรือแก้ไขปัญหำในเรื่อง………............................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... ..........................
.................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ ............................................................... ....................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ทั้งนี้… 



- ๒ – 
 

ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำค ำร้องทุกข์/ร้องเรียนตำมข้ำงต้นเป็นจริง และยินดีรับผิดชอบทั้ง
ทำงแพ่งและทำงอำญำหำกจะพึงม ี

โดยข้ำพเจ้ำขอส่งเอกสำรหลักฐำนหรืออ้ำงบุคคลเป็นพยำนประกอบกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ำมี) 
ได้แก่ 
 ๑) .................................................................................. .................................... จ ำนวน............ชุด/คน 
 ๒) .................................................................................. .................................... จ ำนวน............ชุด/คน 
 ๓) .................................................................................. .................................... จ ำนวน............ชุด/คน 
 ๔) .................................................................................. .................................... จ ำนวน............ชุด/คน
 ๕) .................................................................................. .................................... จ ำนวน............ชุด/คน
 ๖) ...................................................................................................................... จ ำนวน............ชุด/คน
 ๗) .................................................................................. .................................... จ ำนวน............ชุด/คน
 ๘) .................................................................................. .................................... จ ำนวน............ชุด/คน
 ๙) .................................................................................. .................................... จ ำนวน............ชุด/คน 
        ๑๐) .................................................................................. .................................... จ ำนวน............ชุด/คน 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

    ขอแสดงควำมนับถือ 
 

(ลงชื่อ) ................................................ 
                   (............................................) 
                        ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบค ำร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทรศัพท์)                        

ทีส่ ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

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

เรื่อง ............................................................................................................................. ....................................... 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

  ข้ำพเจ้ำ............................................... อำยุ..........ปี อยู่บ้ำนเลขที่....................... หมู่ที่............ 
ถนน................................ต ำบล................................. อ ำเภอ...................................... จังหวัด............................. 
โทรศัพท์.............................................อำชีพ.........................................................ต ำแหน่ง................................... 
มีควำมประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพ่ือให้ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย พิจำรณำด ำเนินกำรช่วยเหลือ
หรือแก้ไขปัญหำในเรื่อง………............................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... ....................... 
.......................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................ .................................. 
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................................................................ .............................................. 
.................................................................................... ................................................................... ....................... 
โดยขออ้ำง................................................................................................................................ ............................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................ ....................................................................... ....................... 
..................................................................................................... ............................เป็นพยำนหลักฐำนประกอบ 

  ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำค ำร้องทุกข์/ร้องเรียนตำมข้ำงต้นเป็นจริง และ จนท.ได้แจ้งให้
ข้ำพเจ้ำทรำบแล้วว่ำหำกเป็นค ำร้องที่ไม่สุจริตอำจต้องรับผิดตำมกฎหมำยได้ 
 
 

ลงชื่อ…………………………………… จนท.ผู้รับเรื่อง 
วันที่..............................................เวลำ.................................. 

     































มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ (เพิ่มเติม)  
 

ล าดับ มาตรการ วิธีปฏิบัติ 
1 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

7 

ถือปฏิบัติตาม ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 
 
ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมอย่าง
เคร่งครัด 
 
ให้ความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ 
 
การบริหารงานงบประมาณให้โปร่งใส คุ้มค่า 
กระจายให้ทั่วถึง และตรวจสอบได้ 
 
 
 
การป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
การให้ความส าคัญและตระหนักในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของ
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 
 
 
 
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

- ก ากับ ควบคุม ดูแลให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตาม ค าสั่งฯ และ
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
 
- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้รับ
แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 
 
- จัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 
 
- เจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบโครงการตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 
 
- ให้มีช่องทางการรับแจ้งเหตุ โดยวิธีการทางโทรศัพท์ของ
กระทรวงวัฒนธรรม สายด่วน 1678 ทางโทรศัพท์ของ
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 0 2209 3745 เว็บไซต์ 
และตู้รับเรื่องราวร้องเรียน หากมีการร้องเรียนให้รีบด าเนินการ
โดยด่วน 
- เมื่อมีการกล่าวหาหรือเหตุอันควรสงสัยให้รายงานผู้อ านวยการ
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยตรง 
 
- ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รอง
ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เลขานุการกรม 
ผู้อ านวยการศูนย์หอศิลป์ ผู้อ านวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์
และแหล่งทุน และผู้อ านวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติตาม
ค าสั่งฯ และระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด 
 
- ให้มีการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทุกเดือน เพ่ือให้ทราบข้อมูลและ
ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา 
 

 



 

๑ 

แบบรายงานการเรี่ยไรและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด : ประจ าปีงบประมาณ............... 
แบบรายงานการเร่ียไรและการรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใด  

ตามหนังสือเวียนส านกังาน ก.พ. ที่ ว ๑๑/ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

กระทรวง...วัฒนธรรม...................................... กรม ....ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย......................... 

ผู้รำยงำน..นำยบุญเลิศ...แจ่มนิยม...สังกัด...ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม...เบอร์โทรศัพท์...02-209-3746... 

ขอรายงานผลการด าเนินการป้องกันการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามแนวทาง               
การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดังนี้ 

 

๑.๑ กรณีที่หน่วยงานด าเนินการเรี่ยไร 
ค าอธิบาย กรอกข้อมูลกรณีการเรี่ยไรโดยระบุจ านวนครั้งตามการด าเนินการ และกรอกข้อมูลการเรี่ยไรที่พบ   

 มากที่สุด ๓ อันดับแรก               

ประเภทการเรี่ยไร 
การด าเนินการ (ครั้ง) รวม

จ านวน 
(ครั้ง) 

ขออนุญาต
จาก กคร. 

ไม่ได้ขอ
อนุญาตจาก 

กคร. 

ได้รับ 
ยกเว้นตาม
กฎหมาย 

๑) การเรี่ยไรเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน 
กรณพีบมากที่สุด ๓ อันดับ 
     (๑)................-............................................................ 
     (๒)................-............................................................ 
     (๓)................-............................................................ 

........-.......... 

 

 

 

.........-......... 

 

 

 

........-.......... 

 

 

 

........-......... 

 

 

 

๒) การเรี่ยไรเพื่อสาธารณประโยชน์  
กรณพีบมากที่สุด ๓ อันดับ 
    (๑)..............-............................................................ 
    (๒)..............-............................................................ 
    (๓)..............-............................................................. 

........-.......... 

 

 

 

........-.......... 

 

 

 

........-.......... 

 

 

 

.........-........ 

 

 

 

๓) กรณีอ่ืน ๆ  
กรณพีบมากที่สุด ๓ อันดับ 
    (๑)................-............................................................. 
    (๒)................-............................................................. 
    (๓)................-............................................................. 

........-.......... 

 

 

 

.......-........... 

 

 

 

.......-........... 

 

 

 

......-........... 

 

 

 

หมายเหตุ : กคร. หมายถึง คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร 

 

 

๑. กรณีเรี่ยไร 



 

๒ 

แบบรายงานการเรี่ยไรและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด : ประจ าปีงบประมาณ............... 
๑.๒ กรณีที่หน่วยงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้ความร่วมมือกับบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 

ค าอธิบาย  กรอกข้อมูลกรณีที่หน่วยงานของท่านเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้ความร่วมมือกับบุคคล นิติบุคคล  
             หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน โดยระบุจ านวนครั้งตามประเภทแหล่งของเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ และกรอก 
             ข้อมูลการเรี่ยไรที่พบมากท่ีสุด ๓ อันดับแรก  
 

ประเภทการเรี่ยไร 
แหล่งของเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ (ครั้ง) 

สวัสดิการ 
ข้าราชการ/ 
เจ้าหน้าที่รัฐ 

ภาคเอกชน/ 
ประชาชน 

อ่ืน ๆ 

๑) การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 
กรณพีบมากที่สุด ๓ อันดับ 

(๑).............-................................................... 

(๒).............-................................................... 

(๓).............-................................................... 

.........-......... 

 

 

 

........-.......... 

 

 

 

.........-......... 

 

 

 

........-.......... 

 

 

 

๒) การให้ความร่วมมือกับบุคคล กลุ่มบุคคล 
ชมรม สมาคม ฯลฯ 
กรณพีบมากที่สุด ๓ อันดับ 

(๑)................-................................................ 

(๒)...............-................................................. 

    (๓)...............-................................................. 

.........-......... 

 

 

 

.........-......... 

 

 

 

.........-......... 

 

 

 

........-.......... 

 

 

 

๓) กรณีอ่ืน ๆ 
กรณพีบมากที่สุด ๓ อันดับ 

(๑).............-................................................... 

(๒).............-................................................... 

    (๓)............-.................................................... 

.......-........... 
 
 
 

........-.......... 

 

 

 

.......-........... 

 

 

 

.......-........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓ 

แบบรายงานการเรี่ยไรและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด : ประจ าปีงบประมาณ............... 
 

 

 

จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ  

 มูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท    จ านวน ...............-...................... ครั้ง 

ได้รับจาก ภาครัฐ   จ านวน ........-.............ครั้ง    ภาคเอกชน  จ านวน .........-............ครั้ง 
 ประชาชน จ านวน .......-.............ครั้ง    อื่น ๆ จ านวน .........-............ครั้ง 

รับในนาม หน่วยงาน จ านวน .......-..............ครั้ง    รายบุคคล  จ านวน .........-............ครั้ง  

โอกาสในการรับ เทศกาลต่าง ๆ (เช่น ปีใหม่ สงกรานต์)  จ านวน .........-............ครั้ง  
 โอกาสส าคัญ (เช่น เกษียณอายุ/ยินดี/ขอบคุณ) จ านวน .........-............ครั้ง 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ................-.............................. จ านวน ........-.............ครั้ง 

การด าเนินการ ให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล   จ านวน ..........-...........ครั้ง 
 ส่งคืนแก่ผู้ให้      จ านวน ..........-...........ครั้ง 
 ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน    จ านวน ..........-...........ครั้ง 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ..........-....................  จ านวน ..........-...........ครั้ง 

 มูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท    จ านวน .................-.................... ครั้ง 

ได้รับจาก ภาครัฐ   จ านวน .........-............ครั้ง    ภาคเอกชน  จ านวน ...........-..........ครั้ง 
ประชาชน จ านวน ........-............ครั้ง    อื่น ๆ จ านวน ...........-..........ครั้ง 

รับในนาม หน่วยงาน จ านวน ........-.............ครั้ง    รายบุคคล  จ านวน ..........-...........ครั้ง 

โอกาสในการรับ เทศกาลต่าง ๆ (เช่น ปีใหม่ สงกรานต์)  จ านวน .........-............ครั้ง  
 โอกาสส าคัญ (เช่น เกษียณอายุ/ยินดี/ขอบคุณ) จ านวน .........-............ครั้ง 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ..........-....................  จ านวน .........-............ครั้ง 

การด าเนินการ ให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล   จ านวน ..........-...........ครั้ง 
 ส่งคืนแก่ผู้ให้      จ านวน ..........-...........ครั้ง 
 ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน    จ านวน ..........-...........ครั้ง 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ.........-.....................  จ านวน ..........-...........ครั้ง 
 
 

 

 

 

 

 

๒. กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 



 

๔ 

แบบรายงานการเรี่ยไรและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด : ประจ าปีงบประมาณ............... 
 

 

 
รายละเอียด การเรี่ยไร การรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใด 

๓.๑ การด าเนนิการของหน่วยงาน 
เช่น การก าหนดนโยบาย การก าหนด
มาตรการป้องกัน การจัดท าคู่มือ
แนวทางปฏิบัติ การให้ค าปรึกษา
แนะน า ฯลฯ 

(๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(๒) มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี
การเรี่ยไรให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
ทราบและถือปฏิบัติ  
(๓)............-................................. 
(๔)............-................................ 
(๕)............-............................... 

(๑) มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการ
ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณี
การเรี่ยไรให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
ทราบและถือปฏิบัติ  
(๒).............-............................... 
(๓).............-............................... 
(๔).............-............................... 
(๕).............-............................... 

๓.๒ ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินการของหน่วยงาน 
 

(๑)..............-............................... 
(๒)..............-.............................. 
(๓)..............-.............................. 
(๔)..............-.............................. 
(๕)..............-............................... 

(๑).................-............................ 
(๒).................-............................ 
(๓).................-............................ 
(๔).................-............................ 
(๕).................-............................ 

๓.๓ ข้อเสนอแนะแนวทาง       
การแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน 
 

(๑)...............-.............................. 
(๒)...............-.............................. 
(๓)...............-.............................. 
(๔)...............-.............................. 
(๕)...............-.............................. 

(๑)...............-.............................. 
(๒)...............-.............................. 
(๓)...............-.............................. 
(๔)...............-.............................. 
(๕)...............-.............................. 

๓.๔ ข้อเสนอแนะต่อส านักงาน 
ก.พ. 

(๑)...............-.............................. 
(๒)...............-.............................. 
(๓)...............-.............................. 
(๔)...............-.............................. 
(๕)...............-.............................. 

(๑)................-............................. 
(๒)................-............................. 
(๓)................-............................. 
(๔)................-............................. 
(๕)................-............................. 

 

ลงช่ือ................................................. 
(นายบุญเลิศ  ค าดี) 

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

 

ลงช่ือ.................................................. 
(นายจ ารัส  ศักดิ์จิรพาพงษ์) 

ประธานคณะกรรมการจริยธรรม 

๓. การด าเนนิการตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรอืน  
 


