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ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก มีบทบาทหนา้ท่ีหลกัในการ 
ก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและ 
คุม้ครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้
เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ ทุจริตคอร์รัปชัน่ 
การส่งเสริมและคุม้ครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพฒันา น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั
ตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไวไปสู่เป้าหมายเดียวกนั คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากน้ี ยงัมี
หนา้ท่ีส าคญัในการประสาน ติดตามหน่วยงานท่ีเก่ียวชอ้งเก่ียวกบัการจดัการเร่ือง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จากช่องทางการร้องเรียนของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต ๕ ช่องทาง ประกอบดว้ย ๑) ร้องเรียนดว้ยตนเอง  ณ  ศูนย์
ปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก   ๒) ตูไ้ปรษณีย ์๑๒๕  หมู่  ๑๑  ต าบลหนองบวัโคก  
อ าเภอจตุัรัส  จงัหวดัชยัภูมิ  ๓๖๒๒๐  ๓) เวบ็ไซต ์“องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก  www.nbk.go.th”  ๔) เฟซบุ๊ค 
“องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก”  และ ๕) ทางโทรศพัท ์ หมายเลข ๐๔๔-๐๕๖๐๐๕  กด ๐ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓  ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 
ไดท้บทวนคู่มือการปฏิบติังานกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเป็นวิธีปฏิบติังาน            
(Work Instruction) สอดรับกบักระบวนการจดัการเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข ์ของส านกัปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองบวัโคก  หวงัเป็นอยา่งยิ่งคู่มือการปฏิบติังานกระบวน การจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็น
ประโยชนส์ าหรับหน่วยงาน และบุคลากรผูป้ฏิบติังานท่ีจะน าไปเป็นมาตรฐานอยา่งมีคุณภาพ 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 
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บทที ่๑ 

บทน า 

๑.หลกัการและเหตุผล 
ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก มีบทบาทหนา้ท่ีหลกัใน 

การก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และ
คุม้ครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ ทุจริต เพ่ือ
ใช้เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายดา้นการป้องกนัและปราบปราม การทุจริต
คอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุม้ครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกทุกระดบั ก าหนด
มาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกนั ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต มุ่งเนน้ป้องกนั
การทุจริต โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพฒันา น ากลยุทธ์การป้องกนั การส่งเสริมและคุม้ครอง จริยธรรมไปสู่การ
ปฏิบติัตามแผนงานโครงการท่ีวางไวไ้ปสู่เป้าหมายเคียวกนั คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประ
ซาซนได้รับบริการท่ีดี มีความพึงพอใจ เช่ือมัน่ และศรัทธาต่อการบริหารราชการของ หน่วยงาน น าไปสู่ค่าดัชนี
ภาพลกัษณ์ของประเทศไทย (CPI : Corruption Perception Index) 

นอกจากน้ี ยงัมีหนา้ท่ีส าคญัในการรับแจง้เบาะแสและเร่ืองร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานท่ี
เก่ียวชอ้งกบัการจดัการเร่ืองร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการ
ทุจริต ๕ ช่องทาง ประกอบดว้ย ๕ ช่องทาง ประกอบดว้ย ๑) ร้องเรียนดว้ยตนเอง  ณ  ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก   ๒) ตูไ้ปรษณีย ์๑๒๕  หมู่  ๑๑  ต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจตุัรัส  จงัหวดั
ชยัภูมิ  ๓๖๒๒๐  ๓) เวบ็ไซต ์“องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก  www.nbk.go.th”  ๔) เฟซบุ๊ค “องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวโคก”  และ ๕) ทางโทรศัพท์  หมายเลข ๐๔๔-๐๕๖๐๐๕  กด ๐  ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น 
ด าเนินการตามกระบวนงานจดัการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์   ท่ีสอดคลอ้งกบัพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๓๘ ก าหนดวา่ “เม่ือส่วนราชการใดไดรั้บการติดต่อสอบถามเป็น
หนงัสือจากประชาชนหรือส่วนราชการดว้ยกนัเก่ียวกบังานท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของส่วน ราชการนั้น ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของ
ส่วนราชการนั้นท่ีจะตอ้งตอบค าถามหรือแจง้การด าเนินการใหท้ราบภายใน ๑๔ วนั หรือภายในระยะเวลาท่ีก าหนดบน
พ้ืนฐานของหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ซ่ึงอ านาจหน้าท่ีด าเนินการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนการทุจริต การปฏิบติัหรือการละเวน้การปฏิบติั หนา้ท่ี 
โดยมิชอบของเจา้หนา้ท่ีส่วนราชการ  จึงเป็นเร่ืองท่ีศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตองคก์ารบริหารส่วน ต าบลหนอง 
บวัโคก จ าเป็นตอ้งด าเนินการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนนอก'จากน้ียงั’ไดบู้รณาการ ร่วมกบัศูนยจ์ดัการ
เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์ศูนยย์ติุธรรมชุมซนต าบลหนองบวัโคก เพ่ือใหแ้นวทางการด าเนินงาน เป็นไปในทิศทางเคียวกนั 
เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแกไขปัญหา ของประชาชนสร้างภาพลกัษณ์
และความเช่ือมัน่ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนเป็นส าคญั ภายใตก้าร อภิบาลระบบการรับเร่ืองราวร้องเรียน/
ร้องทุกข ์คือการป้องกนั ส่งเสริม การรักษา และการฟ้ืนฟู บนพ้ืนฐานของหลกัธรรมาภิบาล(Good Governance) ของ
ระบบอยา่งสูงสุดและยัง่ยืนต่อไป



 

๒. วตัถุประสงค์ 
๑) เพ่ือให้บุคลากรผู ้เ ก่ียวข้อง หรือเจ้าหน้าท่ีผู ้รับผิดชอบสามารถน่าไปเป็นกรอบแนวทาง การ 

ด าเนินงานใหเ้กิดรูปธรรม ปฏิบติังานตามมาตรฐาน กระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียน/แจง้เบาะแสดา้นการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

๒) เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการจดัเร่ืองร้องเรียน/แจง้เบาะแสดา้นการทุจริต และประพฤติมิชอบใช ้เป็น
แนวทางการปฏิบติังานตามชั้นตอน ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และกฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการ
เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์อยา่งครบถว้นและมีประสิทธิภาพ 

๓) เพ่ือเป็นหลกัฐานแสดงชั้นตอนและวิธีการปฏิบติังาน ท่ีสามารถถ่ายทอดให้กบัผูเ้ขา้มาปฏิบติังาน 
ใหม่ พฒันาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กบับุคคลภายนอก หรือผูใ้ห้บริการให้สามารถ 
เขา้ใจและใชป้ระโยชนจ์ากกระบวนการท่ีมีอยู ่รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบติังาน 

๔) เพ่ือพิทกัษสิ์ทธิของประซาซนและผูร้้องเรียน/แจง้เบาะแส ตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 

๓. บทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานที่รับผดิชอบ 
มีบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินการเสริมสร้างความเขม้แข็งและเป็นเครือข่ายส าคญัในการขบัเคล่ือน 

นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อตา้นการทุจริตในองคก์ร รวมทั้งบูรณาการเช่ือมโยงกบัศูนยป์ฏิบติัการ ต่อตา้นการ
ทุจริตคอรัปชัน่ 

๑) เสนอแนะแก่หวัหนา้ส่วนราชการเก่ียวกบัการบีองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ
ของส่วนราชการ รวมทั้งจดัท าแผนปฏิบติั การบีองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน ราชการ 
ใหส้อดคลอ้งกบัยทุศาสตร์วา่ดว้ยการบีองกนัและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลท่ี เก่ียวขอ้ง 

๒) ประสาน เร่งรัดและก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบีองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

๓) ด าเนินการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนการทุจริต การปฏิบติัหรือการละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี โดยมิชอบ ของ
เจา้หนา้ท่ีในส่วนราชการ 

๔) คุม้ครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการ พนกังานส่วนหอ้งล่ืน 
๔) ประสานงานเก่ียวขอ้งกบัการบีองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ คุม้ครอง

จริยธรรมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
๖) ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงานการบีองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

การคุม้ครองจริยธรรม เสนอหวัหนา้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
๗) ปฏิบติังาน สนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 



 

๔. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

๑) ร้องเรียนดว้ยตนเอง  ณ  ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก    

๒) ตูไ้ปรษณีย ์๑๒๕  หมู่  ๑๑  ต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจตุัรัส  จงัหวดัชยัภูมิ  ๓๖๒๒๐   

๓) เวบ็ไซต ์“องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก  www.nbk.go.th”   

๔) เฟซบุ๊ค “องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก”  

๕) ทางโทรศพัท ์ หมายเลข ๐๔๔-๐๕๖๐๐๕  กด ๐ 

๕.หลกัเกณฑ์ในการรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑) ช่ือ ท่ีอยูข่องผูร้้องเรียน/ผูแ้จง้เบาะแส  
๒) วนั เดือน ปี ของหนงัสือร้องเรียน/แจง้เบาะแส 
๓) ขอ้เท็จจริง หรือพฤติการณ์ของร้องเร่ืองร้องเรียน/เร่ืองแจง้เบาะแส ปรากฏอย่างซัดเจนว่ามีมูล 

ขอ้เท็จจริงหรือข้ีช่องทางการแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริตของเจา้หน้าท่ี/หน่วยงาน ชัดแจง้เพียงพอท่ีจะสามารถ
ด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได ้

๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวตัถุ และพยานบุคคล (ถา้มี) 
-ใชถ้อ้ยค าสุภาพหรือขอ้ความสุภาพ

http://www.soephole.go.th/index.html%20%20%20%20%20%20%203


 

๖. กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัแสดงกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 

 

2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต ์
 

 

3. ร้องเรียนทางโทรศัพท ์
 

 

4. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ 
 

 

5. ร้องเรียนทาง Facebook 

 

ลงทะเบียนรับ 

ประสานหน่วยงานที่รับผดิชอบด าเนินการ 

ยุติเรื่อง 
แจ้งผู้ร้องเรียน 

ไม่ยุติเรื่อง 
แจ้งผู้ร้องเรียน 

 

สิ้นสุดการด าเนนิการ 

รายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 



 

๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑) เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก รับเร่ืองร้องเรียน/

แจง้เบาะแสดา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน ๕ ช่องทาง 
๒) เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต คดัแยกหนงัสือ วิเคราะห์เน้ือหา ของเร่ือง ร้องเรียน/แจง้

เบาะแสดา้นการทุจริตและประพฤติมิขอบ 
๓) เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจดัท าหนงัสือถึง ผูบ้งัคบับญัชา

เหนือข้ึนไป ทราบและพิจารณา 
๔) เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต ส่งเร่ืองใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเดินการ /ตอบขอ้ ซกัถาม 

ช้ีแจงขอ้เทจ็จริง 
๔) เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต แจง้ผูร้้องเรียน/ร้องทุกข ์เพ่ือทราบเบ้ืองตน้ภายใน 

๑๔ วนั 
๖) เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต รับรายงานและติดตามความกา้วหนา้ผลการ ด าเนินงานจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
๗) เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต เกบ็ขอ้มูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผล และสรุป

วิเคราะห์เสนอผูบ้ริหาร 
๘) เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต จดัเกบ็เร่ือง 

๘. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอ้ร้องเรียน/แจง้เบาะแสดา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ี เขา้มายงั
หน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีขอ้ปฏิบติัตามท่ีก าหนด ดงัน้ี 
 

 

  

ช่องทาง คว ามถี่  
ในก ารตรวจสอบ ช่องทาง 

ระยะเวลารับข้อร้ อ ง เ รี ยน   
และด า เ นินก าร  

 
 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนดว้ยตนเอง ทุกคร้ังท่ีมีผูร้้องเรียน ภายใน ๑๕ วนัท าการ  

ร้องเรียนผา่นเวบ็ไซต ์ ทุกวนั ภายใน ๑๕ วนัท าการ  

ร้องเรียนผา่นตูไ้ปรษณีย ์ ทุกวนั ภายใน ๑๕ วนัท าการ  

ร้องเรียนทาง Facebook ทุกวนั ภายใน ๑๕ วนัท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศพัท ์ ทุกคร้ังท่ีมีผูร้้องเรียน ภายใน ๑๕ วนัท าการ  
 



ตัวอย่างแบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง)                        (แบบค าร้อง ๑) 

 

 

ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต 
ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 
อ าเภอจตุัรัส   จงัหวดัชยัภูมิ  ๓๖๒๒๐ 

                                                  วนัท่ี ........... เดือน...................... พ.ศ.................  

เร่ือง   ..................................................................  
เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

ขา้พเจา้ ............................................................ อาย ุ.................. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ............... หมู่ท่ี... 
ต าบล ................................ อ าเภอ .................................... จงัหวดั ......................... .โทรศพัท ์...................................  
อาชีพ .................................................................. ต าแหน่ง ......................................................................................  
เลขท่ีบตัรประชาชน ..................................................................................... ออกโดย .............................................  
วนัออกบตัร............................... บตัรหมดอาย ุ............................. มีความประสงคข์อร้องเรียน/แจง้เบาะแสการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  เพ่ือใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก  พิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแกไ้ข
ปัญหาในเร่ือง.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
  ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ค าขอร้องเรียน/แจง้เบาะแสการต่อตา้นการทุจริต ตามขา้งตน้เป็นจริงทุกประการ             
โดยขา้พเจา้ขอส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข(์ถา้มี) ไดแ้ก่ 

๑) .............................................................................................. จ านวน .............. ชุด 
๒) ............................................................................................. จ านวน .............. ชุด 
๓) ............................................................................................. จ านวน .............. ชุด 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

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


