
 
 
 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส 
ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

  



คำนำ 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม มีบทบาทหนาท่ีหลักในการกำหนด

ทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริมและ

คุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เพ่ือใชเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน โดยรวมกำหนดเปาหมายการพัฒนา นำ

กลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีสำคัญในการประสาน ติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการจัดการเรื่อง 

รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 3 ชองทาง 

ประกอบดวย1) ตูไปรษณีย 36 ม.3 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 2) เว็บไซตศูนยรับแจง เบาะแส 

เรื่องทฺจริต คอรรัปชั่น องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม http://www.nongkhaem.go.th/ 3) Facebook 

"องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม"ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการ

บริหารสวนตำบลหนองแขม ไดทบทวนคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเปนวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องราว

รองเรียน/รองทุกข ของสำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือคูมือการ

ปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปน

ประโยชนสำหรับหนวยงาน และบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีจะนำไปเปนมาตรฐานอยางมีคุณภาพ 

สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

  



บทท่ี ๑ 

บทนำ 

๑.หลักการและเหตุผล 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม มีบทบาทหนาท่ีหลักใน การกำหนf

ทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริม และ

คุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต 

เพ่ือใชเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปราม การ

ทุจริตคอรรัปชั่นการสงเสริมและคุมครองจริยธรรมบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลบานกถึง ทุกระดับ กำหนด

มาตรการปลูกจิตสำนึกปองกัน ปรายปราม และสรางเครือขาย ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนน

ปองกันการทุจริต โดยรวมกำหนดเปาหมายการพัฒนา นำกลยุทธการปองกัน การสงเสริมและคุมครอง จริยธรรม

ไปสูการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล ประชาชนไดรับบริการท่ีดีมีความพึงพอใจ เชื่อม่ัน และศรัทธาตอการบริหารราชการของ หนวยงาน 

นำไปสูคาดัชนีภาพลักษณของประเทศไทย(CPI :Corruption Perception Index) 

นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีสำคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน ประสาน ติดตาม หนวยงานท่ี

เก่ียวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริต 3 ชองทาง ประกอบดวย1) ตูไปรษณีย 36 ม.3 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 

2 ) เว็ บ ไซต ศู น ย รั บ แ จ ง  เบ าะแส  เรื่ อ ง ทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น  อ งค ก ารบ ริ ห ารส วน ต ำบ ลห น องแขม 

http://www.nongkhaem.go.th/ 3) Facebook "องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม"ในสวนการ ปฏิบัติงาน

นั้นดำเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ท่ีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ กำหนดวา "เม่ือสวนราชการใดไดรับ การติดตอ

สอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือสวนราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีของสวนราชการนั้น 

ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองตอบคำถามหรือแจงการดำเนินการใหทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนดซ่ึงอำนาจหนาท่ีดำเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน การ

ปฏิบัติ หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีสวนราชการ จึงเปนเรื่องท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหาร

สวนตำบลหนองแขมจำเปนตองดำเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน นอกจากนี้ยังไดบูรณาการ 

รวมกับศูนยจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ศูนยยุติธรรมชุมชนตำบลหนองแขม เพ่ือใหแนวทางการดำเนินงาน 

เปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเปนรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแกไขปญหา

ของประชาชน สรางภาพลักษณและความเชื่อม่ัน ตอบสนองความตองการของประชาชนเปนสำคัญ ภายใตการ 
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อภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข คือการปองกัน สงเสริม การรักษา และการฟนฟู ของระบบอยาง

สงูสุดและยั่งยืนตอไป 

๒. วัตถุประสงค 

๑) เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของ หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถนำไปเปนกรอบแนวทาง การ ดำเนินงาน

ใหเกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒) เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการจัดเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิชอบใช เปน

แนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ท่ีสอดคลองกับขอกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย ท่ีเก่ียวของ กับ

การเรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

๓) เพ่ือเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงาน ใหม

พัฒนาใหการทำงานเปนมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใหบริการใหสามารถ 

เขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบนการในการปฏิบัติงาน 

๔) เพ่ือพิ ทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 

3. บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

มีบทบาทหนาท่ีในการดำเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสำคัญในการขับเคลื่อน 

นโยบายและมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกร รวมท้ังบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนยปฏิบัติการ 

ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

๑) เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ ชอบของ

สวนราชการ รวมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติ การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวน ราชการ 

ใหสอดคลองกับยุทศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลท่ี เก่ียวของ 

๒) ประสาน เรงรัดและกำกับใหหนวยงนในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ ปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 

๓) ดำเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี โดยมิชอบ ของ

เจาหนาท่ีในสวนราชการ 
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4).คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน 

5).ประสานงานเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุมครอง

จริยธรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

การคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

๔. การรองเรียน/แจงเบาะแส 

๑) ทางไปรษณีย 36 ม.3 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120  

 -หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน) 

 -บัตรสนเทห (ไมลงชื่อไมรองเรียน) 

๒) เว็บไซต ศูนยรับแจง เบาะแส เรื่องทุจริตคอรรัปชั่น  องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

http://www.nongkhaem.go.th/  

3) Facebook "องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม" 

๕.หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑) ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส 

๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส 

๓) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของรองเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฎอยางชัดเจนวามี มูล

ขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี/หนวยงาน จัดแจงเพียงพอท่ี สามารถ

ดำเนินการสืบสวน/สอยสวนได 

4).ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี) 

-ใชถอยคำสุภาพหรือขอความสุภาพ 
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๖. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๑) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตำบลบานกลึง รับเรื่อง รองเรียน/แจง

เบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน ๓ ชองทาง 

๒) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหาของเรื่อง รองเรียน/แจง

เบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๓) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึง ผูบังคับบัญชา

เหนือข้ึนไป ทราบและพิจารณา 

4).เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเดินการ /ตอบขอ ซักถาม

ชี้แจงขอเท็จจริง 

๕) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข เพ่ือทราบเบื้องตนภายใน ๑๕ วัน 

๖) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๗) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผล และสรุป

วิเคราะหเสนอผูบริหาร 

๘) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 

๗. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเขา

มายังหนวยงานจากชองทางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกำหนด ดังนี้ 

ชองทาง ความถ่ีในการตรวจสอบ 
ชองทาง 

ระยะเวลาในการรับขอ
รองเรียนเพ่ือดำเนินการ 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ทุกครั้งท่ีมีผูรองเรียน ภายใน 15 วันทำการ  
รองเรียนผานเว็บไซต ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  
รองเรียนผานไปรษณีย ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  
รองเรียนผาน Facebook ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  
    



ภาคผนวก 



ทีท่ําการองคการบริหารสวนตําบลหนองแขม

อําเภอโคกสาํโรง จังหวัดลพบุรี ' 15120
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