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ศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก มีบทบาทหน้าที่หล ักในการ 
ก  าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและ 
ค ุม้ครองจริยธรรมของสว่นราชการ ใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต เ พ่ือใช้
เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างการมีสว่นร่วมจากทุกภาคีเครือขา่ยดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ ทุจริตคอร์รัปชั่น 
การสง่เสริมและคุม้ครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมก  าหนดเป้าหมายการพัฒนา น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ตามแผนงาน/โครงการที่วางไวไปสูเ่ป้าหมายเดียวกนั คือความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากน้ี ย ังมี
หนา้ที่ส าคญัในการประสาน ติดตามหนว่ยงานที่เก ีย่วชอ้งเก ีย่วกบัการจดัการเร่ือง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จากชอ่งทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต ๕ ชอ่งทาง ประกอบดว้ย ๑) ร้องเรียนดว้ยตนเอง  ณ  ศูนย์
ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก   ๒) ตูไ้ปรษณีย์ ๑๒๕  หมู ่ ๑๑  ต  าบลหนองบัวโคก  
อ  าเภอจตัุรัส  จงัหวดัชยัภูมิ  ๓๖๒๒๐  ๓) เว็บไซต์ “องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก  www.nbk.go.th”   ๔) เฟซบุ๊ค 
“องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก”  และ ๕) ทางโทรศพัท์  หมายเลข ๐๔๔-๐๕๖๐๐๕  กด ๐ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓  ศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบัวโคก 
ไดท้บทวนคูมื่อการปฏิบตัิงานกระบวนการจดัการเร่ืองร้องเ รียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเ พ่ือเ ป็นวิธีปฏิบัติงาน            
(Work Instruction) สอดรับกบักระบวนการจดัการเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของส านกัปลดั องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบวัโคก  หวงัเป็นอยา่งยิ่งค ูมื่อการปฏิบตัิงานกระบวน การจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเ ป็น
ประโยชน์ส าหรับหนว่ยงาน และบุคลากรผูป้ฏิบตัิงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐานอยา่งมีคณุภาพ  

 

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก 
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บทที ่๑ 

บทน า 

๑.หลักการและเหตุผล  
ศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก มีบทบาทหน้าที่หล ักใน 

การก  าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสง่เสริม และ
คุม้ครองจริยธรรมของสว่นราชการ ใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ ทุจริต เ พ่ือ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างการมีสว่นร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกนัและปราบปราม การทุจริต
คอร์รัปชัน่ การสง่เสริมและคุม้ครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกทุกระดับ ก  าหนด
มาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกนั ปราบปราม และสร้างเครือขา่ย ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต มุง่เนน้ป้องกนั
การทุจริต โดยร่วมก  าหนดเป้าหมายการพฒันา น ากลยุทธ์การป้องกนั การส่งเสริมและคุ้มครอง จริยธรรมไปสู่การ
ปฏิบตัิตามแผนงานโครงการที่วางไวไ้ปสูเ่ป้าหมายเคียวกนั คือ ความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประ
ซาซนไดร้ับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เช่ือมัน่ และศรัทธาต่อการบริหารราชการของ หน่วยงาน น าไปสู่ค ่าด ัชนี
ภาพลกัษณ์ของประเทศไทย (CPI : Corruption Perception Index) 

นอกจากน้ี ยงัมีหนา้ที่ส าคญัในการรับแจง้เบาะแสและเร่ืองร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่
เก ีย่วชอ้งกบัการจดัการเร่ืองร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชอ่งทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการ
ทุจริต ๕ ชอ่งทาง ประกอบดว้ย ๕ ชอ่งทาง ประกอบดว้ย ๑) ร้องเรียนดว้ยตนเอง  ณ  ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต 
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก   ๒) ตูไ้ปรษณีย์ ๑๒๕  หมู ่ ๑๑  ต  าบลหนองบัวโคก  อ  า เภอจัตุรัส  จ ังหวัด
ชยัภูมิ  ๓๖๒๒๐  ๓) เว็บไซต์ “องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก  www.nbk.go.th”  ๔) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหาร
สว่นต าบลหนองบวัโคก”  และ ๕) ทางโทรศ ัพท์   หมายเลข ๐๔๔-๐๕๖๐๐๕  กด ๐  ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น 
ด  าเนินการตามกระบวนงานจดัการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์   ที่สอดคลอ้งกบัพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกจิการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๓๘ ก  าหนดวา่ “เม่ือสว่นราชการใดไดร้ับการติดตอ่สอบถามเ ป็น
หนงัสือจากประชาชนหรือสว่นราชการดว้ยกนัเก ีย่วกบังานที่อยูใ่นอ  านาจหนา้ที่ของสว่น ราชการนั้น ใหเ้ป็นหน้า ท่ีของ
สว่นราชการนั้นท่ีจะตอ้งตอบค าถามหรือแจง้การด าเนินการใหท้ราบภายใน ๑๔ วนั หรือภายในระยะเวลาที่ก  าหนดบน
พ้ืนฐานของหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ซึ่งอ  านาจหนา้ที่ด  าเนินการเก ีย่วกบัขอ้ร้องเรียนการทุจริต การปฏิบตัิหรือการละเว้นการปฏิบัติ  หน้าที่  
โดยมิชอบของเจา้หนา้ที่สว่นราชการ  จึงเป็นเร่ืองที่ศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริตองค์การบริหารส่วน ต าบลหนอง 
บวัโคก จ าเป็นตอ้งด าเนินการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนนอก'จากน้ียงั’ไดบู้รณาการ ร่วมกบัศูนย์จดัการ
เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชมุซนต าบลหนองบวัโคก เพ่ือใหแ้นวทางการด าเนินงาน เป็นไปในทิศทางเคียวกนั 
เกดิเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแกไขปัญหา ของประชาชนสร้างภาพลักษณ์
และความเช่ือมัน่ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนเป็นส าคญั ภายใตก้าร อภิบาลระบบการรับเร่ืองราวร้องเ รียน/
ร้องทุกข์ คือการป้องกนั สง่เสริม การรักษา และการฟ้ืนฟู บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของ
ระบบอยา่งสูงสุดและย ัง่ยืนตอ่ไป



 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือใหบุ้คลากรผู ้เก ีย่วข ้อง หรือเจ้าหน้าที่ ผู ้รับผิดชอบสา มารถน่าไปเ ป็นกรอบแนวทาง การ 

ด าเนินงานใหเ้กดิรูปธรรม ปฏิบตัิงานตามมาตรฐาน กระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียน/แจง้เบาะแสดา้นการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

๒) เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่กระบวนการจดัเร่ืองร้องเรียน/แจง้เบาะแสดา้นการทุจริต และประพฤติมิชอบใช้ เ ป็น
แนวทางการปฏิบติังานตามชั้นตอน ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก  าหนด ระเบียบ หลกัเกณฑ์ และกฎหมาย ท่ีเก ีย่วข ้อง กบัการ
เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ อยา่งครบถว้นและมีประสิทธิภาพ 

๓) เพ่ือเป็นหลกัฐานแสดงชั้นตอนและวิธีการปฏิบติังาน ท่ีสามารถถ่ายทอดให้กบัผู ้เ ข ้ามาปฏิบัติงาน 
ใหม ่พฒันาใหก้ารท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ใหก้บับุคคลภายนอก หรือผู ้ให้บริการให้สามารถ 
เขา้ใจและใชป้ระโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู ่รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบตัิงาน  

๔) เพ่ือพิทกัษ์สิทธิของประซาซนและผูร้้องเรียน/แจง้เบาะแส ตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 

๓. บทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานทีรั่บผิดชอบ 
มีบทบาทหนา้ที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเขม้แข็งและเ ป็นเครือข่ายส าค ัญในการขับเคลื่อน 

นโยบายและมาตรการตา่ง  ๆในการตอ่ตา้นการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเช่ือมโยงกบัศูนย์ปฏิบติัการ ตอ่ตา้นการ
ทุจริตคอรัปชัน่ 

๑) เสนอแนะแกห่วัหนา้สว่นราชการเก ีย่วกบัการบีองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ
ของสว่นราชการ รวมทั้งจดัท าแผนปฏิบติั การบีองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน ราชการ 
ใหส้อดคลอ้งกบัยุทศาสตร์วา่ดว้ยการบีองกนัและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่ เก ีย่วขอ้ง 

๒) ประสาน เร่งรัดและก  ากบัให้หน่วยงานในสังกดัด า เ นินการตามแผนปฏิบัติการบีองกนัและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสว่นราชการ 

๓) ด าเนินการเก ีย่วกบัขอ้ร้องเรียนการทุจริต การปฏิบตัิหรือการละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ โดยมิชอบ ของ
เจา้หนา้ที่ในสว่นราชการ 

๔) ค ุม้ครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการ พนกังานสว่นหอ้งลื่น 
๔) ประสานงานเก ีย่วขอ้งกบัการบีองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ ค ุม้ครอง

จริยธรรมกบัหนว่ยงานที่เก ีย่วขอ้ง 
๖) ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงานการบีองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

การคุม้ครองจริยธรรม เสนอหวัหนา้สว่นราชการและหนว่ยงานที่เก ีย่วขอ้ง  
๗) ปฏิบตัิงาน สนบัสนุนการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานที่เก ีย่วขอ้ง หรือที่ไดร้ับมอบหมาย 



 

๔. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

๑) ร้องเรียนดว้ยตนเอง  ณ  ศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก    

๒) ตูไ้ปรษณีย์ ๑๒๕  หมู ่ ๑๑  ต  าบลหนองบวัโคก  อ  าเภอจตัุรัส  จงัหวดัชยัภูมิ  ๓๖๒๒๐   

๓) เว็บไซต์ “องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก  www.nbk.go.th”   

๔) เฟซบุ๊ค “องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก”  

๕) ทางโทรศพัท์  หมายเลข ๐๔๔-๐๕๖๐๐๕  กด ๐ 

๕.หลักเกณฑ์ในการรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  ด้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
๑) ช่ือ ที่อยูข่องผูร้้องเรียน/ผูแ้จง้เบาะแส  
๒) วนั เดือน ปี ของหนงัสือร้องเรียน/แจง้เบาะแส 
๓) ขอ้เท็จจริง หรือพฤติการณ์ของร้องเร่ืองร้องเรียน/เร่ืองแจง้เบาะแส ปรากฏอย่างซ ัดเจนว่ามี มูล 

ขอ้เท็จจริงหรือขี้ชอ่งทางการแจง้เบาะแสเก ีย่วกบัการทุจริตของเจ้าหน้าที่ /หน่วยงาน ชัดแจ้งเ พียงพอที่จะสามารถ
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. กระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 

 

2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต ์
 

 

3. ร้องเรียนทางโทรศัพท ์
 

 

4. ร้องเรียนทางไปรษณีย ์
 

 

5. ร้องเรียนทาง Facebook 
 

ลงทะเบียนรับ 

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ 

ยุติเรื่อง 
แจ้งผู้ร้องเรียน 

ไม่ยุติเรื่อง 
แจ้งผู้ร้องเรียน 

 

สิ้นสุดการด าเนินการ 
รายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

 



 

๗. ขั้นตอนการปฏบัิติงาน 
๑) เจา้หนา้ที่ศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก รับเร่ืองร้องเรียน/

แจง้เบาะแสดา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชอ่งทางการร้องเรียน ๕ ชอ่งทาง 
๒) เจา้หนา้ที่ศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต คดัแยกหนงัสือ วิเคราะห์เน้ือหา ของเร่ือง ร้องเรียน/แจง้

เบาะแสดา้นการทุจริตและประพฤติมิขอบ 
๓) เจา้หนา้ที่ศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจดัท าหนงัสือถึง ผูบ้งัคบับญัชา

เหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา 
๔) เจา้หนา้ที่ศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต สง่เร่ืองใหห้นว่ยงานที่เก ีย่วขอ้งเดินการ /ตอบขอ้ ซกัถาม 

ช้ีแจงขอ้เท็จจริง 
๔) เจา้หนา้ที่ศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต แจง้ผูร้้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือทราบเบื้องตน้ภายใน  

๑๔ วนั 
๖) เจา้หนา้ที่ศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต รับรายงานและติดตามความกา้วหนา้ผลการ ด าเนินงานจาก

หนว่ยงานที่เก ีย่วขอ้ง 
๗) เจา้หนา้ที่ศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต เกบ็ขอ้มูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผล และสรุป

วิเคราะห์เสนอผูบ้ริหาร 
๘) เจา้หนา้ที่ศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต จดัเกบ็เร่ือง 

๘. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
   ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอ้ร้องเรียน/แจง้เบาะแสดา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ เขา้มายงั
หนว่ยงานจากชอ่งทางตา่ง  ๆโดยมีขอ้ปฏิบตัิตามที่ก  าหนด ดงัน้ี 
 

 

  

ช่องทาง ความถี่  
ใ นก า รตรวจส อบ ช่องทาง 

ระยะเวลารับข้อร้ อ งเรี ยน   
แล ะด า เนินก า ร  

 
 

ผู้รับผดิชอบ 

ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

 

ทุกครั้งท่ีมีผูร้้องเรียน 

 

ภายใน ๑๕ วนัท าการ 

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต 
อบต.หนองบัวโคก 

ร้องเรียนผา่นเว็บไซต์ ทุกวนั ภายใน ๑๕ วนัท าการ 

 
ร้องเรียนผา่นตูไ้ปรษณีย์ ทุกวนั ภายใน ๑๕ วนัท าการ 
ร้องเรียนทาง Facebook ทุกวนั ภายใน ๑๕ วนัท าการ 
ร้องเรียนทางโทรศพัท์ ทุกครั้งท่ีมีผูร้้องเรียน ภายใน ๑๕ วนัท าการ 
 



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

 

 

ศูนย์ปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทุจริต 
ที่ท  าการองค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก 
อ าเภอจตัุรัส   จงัหวดัชยัภูมิ  ๓๖๒๒๐ 

                                                  วนัที่............. เดือน...................... พ.ศ.................  

เร่ือง   ...........................................................................  
เรียน   นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก 

ขา้พเจา้....................................................................อายุ.................... ปี อยูบ่า้นเลขที่................. หมูท่ี่... 
ต าบล .................................... อ าเภอ .........................................จงัหวดั ............................ .โทรศพัท์ ........................................ 
อาชีพ ........................................................................... ต าแหนง่ ................................................................................................. 
เลขที่บตัรประชาชน................................................................................................ออกโดย ................................................... 
วนัออกบตัร .................................. บตัรหมดอายุ..................................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจง้เบาะแสการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  เพ่ือใหอ้งค์การบริหารสว่นต าบลหนองบวัโคก  พิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือชว่ยเหลือและแกไ้ข
ปัญหาในเร่ือง............................................... ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
  ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ค  าขอร้องเรียน/แจง้เบาะแสการตอ่ตา้นการทุจริต ตามขา้งตน้เป็นจริงทุกประการ             
โดยขา้พเจา้ขอสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถา้มี) ไดแ้ก ่

๑) ..........................................................................................................จ านวน ................ชดุ 
๒).........................................................................................................จ านวน ................ชดุ 
๓) .........................................................................................................จ านวน ................ชดุ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

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


