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ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

 



คำนำ 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  มีบทบาทหนาท่ีหลักในการ

กำหนดทิศทาง  วางกรอบการดำเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ               

การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต เพ่ือใชเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น  การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  โดยรวมกำหนด

เปาหมายการพัฒนากลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน  คือ  ความสำเร็จ

อยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีสำคัญในการประสาน  ติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ      จากชองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริต ๔ ชองทาง ประกอบดวย 1) ตูไปรษณีย หมู 1ตำบลปากทาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร  

66000  2) เว็บไซต ”ศูนยรับแจงการทุจริต องคบริหารสวนตำบลปากทาง  http://paktang.go.th 3) เฟซบุค 

“องคการบริหารสวนตำบลปากทาง” ๔) กลองรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ไดทบทวนคูมือการ

ปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเปนวิธีปฏิบัติงาน 

(Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกขของสำนักงานปลัด องคการบริหาร

สวนตำบลปากทาง  หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจง

เบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จะเปนประโยชนสำหรับหนวยงาน  และบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีจะ

นำไปเปนมาตรฐานอยางมีคุณภาพ 

 

 

   (นายโชคชัย  ดานรุงโรจน) 
                          นายกองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1   

บทนำ 

 

1.หลักการและเหตุผล     

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  มีบทบาทหนาท่ีหลัก     

ในการกำหนดทิศทาง  วางกรอบการดำเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ        

การสงเสริม  และคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน และ

ปราบปรามการทุจริต  เพ่ือใชเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลปาก

ทางทุกระดับ  กำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึก  ปองกัน  ปราบปราม  และสรางเครือขายในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต  มุงเนนปองกันการทุจริตโดยรวมกำหนดเปาหมายการพัฒนากลยุทธการปองกันการ

สงเสริมและคุมครองจริยธรรมไปสูการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จ

อยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล ประชาชนไดรับบริการท่ีดี มีความพึงพอใจ เชื่อม่ัน  และศรัทธาตอการ

บริหารราชการของหนวยงาน นำไปสูคาดัชนีภาพลักษณของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index) 

นอกจากนี้  ยังมีหนาท่ีสำคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน ประสาน  ติดตาม  หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ

การจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทาง การรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการ

ทุจริตโดยมี  ๔  ชองทาง  ประกอบดวย 1) ตูไปรษณีย  เลขท่ี -  หมู 1 ตำบลปากทาง อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  

66000  2) เว็บไซต  ศูนยรับแจงเบาะแสเรื่องทุจริตคอรรัปชั่น องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  

http://paktang.go.th 3) เฟซบุค “องคการบริหารสวนตำบลปากทาง” ๔) กลองรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใน

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง  ในสวนการปฏิบัติงานดำเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องรองเรียน/รอง

ทุกข  ท่ีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 38  กำหนดวา “เม่ือสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือสวนราชการ

ดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองตอบ

คำถามหรือแจงการดำเนินการใหทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีกำหนดบนพ้ืนฐานของ               

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซ่ึงอำนาจหนาท่ีดำเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต  การปฏิบัติ

หรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีสวนราชการ  จึงเปนเรื่องท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการ

ทุจริตองคการบริหารสวนตำบลปากทาง  จำเปนตองดำเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน  

นอกจากนี้ยังไดบูรณาการรวมกับศูนยจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ศูนยยุติธรรมชุมชนตำบลปากทาง  เพ่ือให

แนวทางการดำเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเปนรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สามารถแกไขปญหาของประชาชน สรางภาพลักษณและความเชื่อม่ัน ตอบสนองความตองการของประชาชนเปน

สำคัญ  ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข คือการปองกัน  สงเสริม  การรักษา และการ

ฟนฟูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป 

 

                    /๒. วัตถุประสงค...  



-๒- 

2. วัตถุประสงค  

1) เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของ หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถนำไปเปนกรอบแนวทาง การ
ดำเนินงานใหเกิดรูปธรรม  ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต 
และประพฤติมิชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือให ม่ันใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และ     
ประพฤติมิชอบใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีสอดคลองกับขอกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ  

3) เพ่ือเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามา
ปฏิบัติงานใหม  พัฒนาใหการทำงานเปนมืออาชีพ  รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผู
ใหบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน  

4) เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล               
(Good Governance)   

 
3. บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

มีบทบาทหนาท่ีในการดำเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสำคัญในการ

ขับเคลื่อนนโยบาย  และมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกรรวมท้ังบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย

ปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น  

1) เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของสวนราชการ รวมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ     ประพฤติมิชอบของ

สวนราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลท่ี

เก่ียวของ  

2) ประสาน  เรงรัด  และกำกับใหหนวยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ  

3) ดำเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต  การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี โดยมิ
ชอบของเจาหนาท่ีในสวนราชการ  

4) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน  
5) ประสานงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และ

การคุมครองจริยธรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
6) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทำรายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ  และการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

7) ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

                    /4.การรองเรียน...  



-๓- 

4. การรองเรียน/แจงเบาะแส  

1) ตูไปรษณีย เลขท่ี -  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  ขอเท็จจริง  หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส  เก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี/หนวยงาน  ชัดแจง     
เพียงพอท่ีจะสามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได   

4) ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุ  และพยานบุคคล (ถามี)  - ใชถอยคำสุภาพหรือขอความ
สุภาพ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุติเรื่อง                       ไมยุติเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

องคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

๑. รองเรียนผานตูไปรษณีย  

๒.  รองเรียนผานทางเว็บไซต 

๓. รองเรียนผานเฟซบุค 

๔.รองเรยีนผานกลองรับเรื่องรองเรียนฯ 
 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน ไมยุติ แจงเรื่องผูรองเรียน 

สิ้นสุดการดำเนินการรายงานผล
ใหผูรองเรียนทราบ 

ลงทะเบียนรบั/ประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบดำเนินการ 



-๕- 
 

7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน    

1) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตำบลปากทาง รับเรื่อง 
รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน ๔ ชองทาง    

2) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  คัดแยกหนังสือ  วิเคราะหเนื้อหาของเรื่อง
รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

3) เจาหนาท่ี ศูนยปฏิบั ติการตอตานการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือ             
ถึงผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป  ทราบและพิจารณา    

4) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการ/ตอบ
ขอซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง    

5) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข เพ่ือทราบเบื้องตน
ภายใน 15 วัน    

6) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการ 
ดำเนินงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ    

7) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบั ติการตอตานการทุจริต  เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการ
ประมวลผล และสรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร    

8) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเก็บเรื่อง   
  

 8. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

  ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกำหนด ดังนี้ 

ชองทาง 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับขอรองเรียน 

เพ่ือประสานหาทางแกไข 
หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตัวเองผ าน

กลองรับเรื่องรองเรียน 

ทุกครั้งท่ีมีการรองเรียน ภายใน 1 วันทำการ  

รองเรียนผานตูไปรษณีย ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ  

รองเรียนทางโทรศัพท 
056-608999 

ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ  

รองเรียนผานเว็บไซต 

www.paktang.go.th 

ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ  

รองเรียนทางเฟซบุค ทุกวันทำการ ภายใน 1 วันทำการ  

 



แบบคำรองเรียน/แจงเบาแส 

การทุจริตและประพฤตมิชิอบ 
 

        ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
 

                   วันท่ี..................เดอืน..............................พ.ศ. ........................... 
 
เรื่อง ................................................................................................................................................................ 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 
 

   ขาพเจา .......................................................................อายุ......................ป อยูบานเลขท่ี
.............หมูท่ี............ตำบล .................................อำเภอ .................................จังหวัด ..................................โทร
ศัพท..............................อาชีพ .................................................... เลขท่ีบัตรประชาชน ....................................ออก
โดย ................................................วันออกบัตร ...........................วันหมดอายุ...........................มีความประสงค
ขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลวังไคร พิจารณาดำเนินการ
ตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกไขปญหาในเรื่อง  

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

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

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

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

   ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคำขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต ตามขางตน
เปนจริงทุกประการ  โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี) ไดแก 

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

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

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป 

 

 

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

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

 

/เรียนหัวหนา... 
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เรียน หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง          เรียน ปลัดองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

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

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

 

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

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

 

 

 เรียน  นายกองคการบริหารสวนตำบลปากทาง 

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

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุ

