
 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 

กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส 

ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 

 



คํานํา 

 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลปากทางมีบทบาทหนาท่ีหลักในการ

กําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  การสงเสริม

และคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ  ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขาย ดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตคอรรัปชั่นการสงเสริมและคุมครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน โดยรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนา

กลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล  นอกจากนี้  ยังมีหนาท่ีสําคัญในการประสาน ติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการจัดการ

เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต ๔ 

ชองทาง  ประกอบดวย  1) ตูไปรษณีย  หมู 1  ตําบลปากทาง  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร  66000  2) 

เว็บไซต  ศูนยรับแจงเบาะแส  เรื่องทุจริตคอรรัปชั่น องคการบริหารสวนตําบลปากทาง  http://paktang.go.th 

3) เฟซบุค “องคการบริหารสวนตําบลปากทาง” ๔) กลองรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบล

ปากทาง 

  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลปากทาง  หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือ

การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปน

ประโยชนสําหรับหนวยงาน และบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีจะนําไปเปนมาตรฐานอยางมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1   

บทนํา 

 

1. หลักการและเหตุผล     

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลปากทางมีบทบาทหนาท่ีหลัก ในการ

กําหนดทิศทาง  วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  การสงเสริม

และ คุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน   และปราบปรามการ

ทุจริต  เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตคอรรัปชั่น  การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลปากทางทุกระดับ 

กําหนดมาตรการปลูกจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม และสรางเครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มุงเนนปองกันการทุจริตโดยรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนากลยุทธการปองกันการสงเสริมและคุมครองจริยธรรม

ไปสูการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน  คือ  ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  ประชาชนไดรับบริการท่ีดี มีความพึงพอใจ เชื่อม่ัน และศรัทธาตอการบริหารราชการของหนวยงาน 

นําไปสูคาดัชนีภาพลักษณของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีสําคัญใน

การรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน  ประสาน  ติดตาม  หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริต

และประพฤติมิชอบ จากชองทาง การรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตโดยมี ๔ ชองทาง 

ประกอบดวย  1) ตูไปรษณีย  หมู 1  ตําบลปากทาง  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร  66000  2) เว็บไซต  

ศูนยรับแจงเบาะแส  เรื่องทุจริตคอรรัปชั่น องคการบริหารสวนตําบลปากทาง  http://paktang.go.th 3) เฟซบุค 

“องคการบริหารสวนตําบลปากทาง” ๔) กลองรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลปากทาง ใน

สวนการปฏิบัติงาน  ดําเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ท่ีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา 

วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38  กําหนดวา “เม่ือสวนราชการ

ใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือสวนราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี

ของสวนราชการนั้น  ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน 

15 วัน  หรือภายในระยะเวลาท่ีกําหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  ซ่ึงอํานาจหนาท่ี

ดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีสวน

ราชการ จึงเปนเรื่องท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลปากทางจําเปนตองดําเนินการ

เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน  นอกจากนี้ยังไดบูรณาการรวมกับศูนยจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลปากทาง  เพ่ือใหแนวทางการดําเนินงาน เปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเปนรูปธรรม             

มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแกไขปญหาของประชาชน  สรางภาพลักษณและความ

เชื่อม่ัน   ตอบสนองความตองการของประชาชนเปนสําคัญ  ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/

รองทุกข  คือ  การปองกัน  สงเสริม  การรักษา  และการฟนฟูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) ของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป 

 

                    /๒. วัตถุประสงค...  
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2. วัตถุประสงค  
1) เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของ หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทาง การ

ดําเนินงานใหเกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต 
และประพฤติมิชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือให ม่ันใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และ     
ประพฤติมิชอบใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ท่ีสอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และ
กฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ  

3) เพ่ือเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามา
ปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใหบริการ
ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู  รวมถึงเสนอแนะ  ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน  

4) เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส  ตามหลักธรรมาภิบาล               
(Good Governance)   

 
3. บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

มีบทบาทหนาท่ีในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสําคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย  และมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกรรวมท้ังบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น  

1)  เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของสวนราชการ  รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลท่ี
เก่ียวของ  

2) ประสาน เรงรัด และกํากับใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ  

3) ดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี   โดยมิ
ชอบของเจาหนาท่ีในสวนราชการ  

4) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน  
5) ประสานงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ

คุมครองจริยธรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ และการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 

                    /4.การรองเรียน...  
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4. การรองเรียน/แจงเบาะแส  
1) ตูไปรษณีย  หมู 1  ตําบลปากทาง  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร  66000   
2) เว็บไซต ศูนยรับแจง เบาะแส เรื่องทุจริต คอรรัปชั่น องคการบริหารสวนตําบลปากทาง  

http://paktang.go.th  
3) เฟซบุค “องคการบริหารสวนตําบลปากทาง”  
๔) กลองรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส  การทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลปากทาง  

 
5. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

1) ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส  
2) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส   
3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณ ประกอบเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจน                 

วามีมูล ขอเท็จจริงหรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี/หนวยงาน ชัดแจงเพียงพอท่ีจะ
สามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได   

4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี)  - ใชถอยคําสุภาพหรือขอความสุภาพ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔ - 
 

6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุติเรื่อง      ไมยุติเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง 

๑. รองเรียนผานตูไปรษณีย  

๒.  รองเรียนผานทางเว็บไซต 

๓. รองเรียนผานเฟซบุค 

๔. รองเรียนผานกลองรับเรื่องรองเรียน
 

 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน ไมยุติ แจงเรื่องผูรองเรียน 

สิ้นสุดการดาํเนินการรายงานผล
ใหผูรองเรียนทราบ 

ลงทะเบียนรบั/ประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ 
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7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน    
1) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลปากทาง  รับเรื่อง 

รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จากชองทางการรองเรียน ๔ ชองทาง    
2) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  คัดแยกหนังสือ  วิเคราะหเนื้อหาของเรื่อง

รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
3) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือถึง

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปทราบและพิจารณา    
4) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ /  

ตอบขอซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง    
5) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข เพ่ือทราบเบื้องตน

ภายใน 15 วัน    
6) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการ 

ดําเนินงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ    
7) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผล 

และสรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร    
8) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเก็บเรื่อง   
  

 8. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

ชองทาง ความถี่ในการ

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
รับขอรองเรียน เพ่ือประสาน

หาทางแกไข 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตัวเองผานกลอง

รับเรื่องรองเรียน 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

รองเรียนผานตูไปรษณีย ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

รองเรียนผานเว็บไซต ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

รองเรียนทางเฟซบุค ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

 

                 

 

 



แบบคํารองเรียน/แจงเบาแส 
การทุจริตและประพฤตมิชิอบ 

 
                   ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

           ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
           อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร  66000 
 

                   วันท่ี...............เดือน..............................พ.ศ. ................... 
 
เรื่อง ...................................................................................................................................................................... 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 

   ขาพเจา .....................................................................อายุ..................ป   อยูบานเลขท่ี.................
หมูท่ี.............ตําบล .......................................อําเภอ .....................................จังหวดั ..................................โทรศัพท
..............................อาชีพ ............................................. เลขท่ีบัตรประชาชน ..............................................ออกโดย 
........................................วันออกบัตร ......................................วันหมดอายุ......................................มีความประสงค
ขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลปากทาง  พิจารณาดําเนินการ
ตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกไขปญหาในเรื่อง  

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

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

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

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

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

   ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคําขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต ตามขางตนเปนจริง
ทุกประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี) ไดแก 

๑) .........................................................................จํานวน..................................ชุด 

๒) .........................................................................จํานวน..................................ชุด 

๓) .........................................................................จํานวน..................................ชุด 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

ลงชื่อ...................................................ผูยื่นคํารอง        ลงชื่อ.................................................เจาหนาท่ี 

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

 

/ เรียน.... 
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เรียน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลปากทาง           เรียน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปากทาง 

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

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

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

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

 

 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลปากทาง 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


