
คูมือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส 

ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยปฏบิัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตาํบลหวยบง 

อําเภอดานขุนทด จงัหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 

 

 



คํานํา 

  
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลหวยบง มีบทบาทหนาท่ีหลักในการกําหนดทิศทาง 

วางกรอบการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการสงเสริมและคุมครองจริยธรรมของ

สวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชิวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญใน

การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการจุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและ

คุมครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนโดยรวมกําหนดเปาหมายกาพัฒนากลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/

โครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ี

สําคัญในการประสานติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชอง

ทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 4 ชองทาง ประกอบดวย 1) ตูไปรษณีย เลขท่ี 219 หมู 15 

ตําบลหวยบง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 2) เว็บไซต “แจงเรื่องรองเรียนการทุจริต องคการ

บริหารสวนตําบลหวยบง www.hauybongkorat.go.th 3) เฟซบุค อบต.หวยบง อ.ดานขุนทด 4)กลองรับเรื่อง

รองเรียนการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลหวยบง ไดทบทวน

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเปนวิธี

ปฏิบัติงาน (Work lnstruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกขของสํานักปลัด องคการบริหาร

สวนตําบลหวยบง หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดาน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปนประโยชนสําหรับหนวยงาน และบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีจะนําไปเปนมาตรฐาน

อยางมีคุณภาพ 
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บทที่ 1   

บทนํา 

 

1.หลักการและเหตุผล     

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลหวยบง มีบทบาทหนาท่ีหลัก ในการ

กําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริม        

และคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต 

เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

คอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมบุคลากรองคการ บริหารสวนตําบลหวยบง ทุกระดับ กําหนดมาตรการ

ปลูกจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม และสรางเครือขาย ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนปองกันการ

ทุจริตโดยรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนากลยุทธการปองกันการสงเสริมและคุมครองจริยธรรมไปสูการปฏิบัติตาม

แผนงานโครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนไดรับ

บริการท่ีดี มีความพึงพอใจ เชื่อม่ัน และศรัทธาตอการบริหารราชการของหนวยงาน นําไปสูคาดัชนีภาพลักษณของ

ประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีสําคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่อง

รองเรียน ประสาน ติดตาม หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทาง 

การรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตโดยมี ๔ ชองทาง ประกอบดวย 1) ตูไปรษณีย เลขท่ี 219  หมู 15 

ตําบลหวยบง  อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 2) เว็บไซต ศูนยรับแจงเบาะแส  เรื่องทุจริตคอรรัปชั่น องคการ

บริหารสวนตําบลหวยบง  www.hauybongkorat.go.th 3) เฟซบุค “องคการบริหารสวนตําบลหวยบง ” ๔) กลองรับ

เรื่องรองเรียนการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลหวยบง ในสวนการปฏิบัติงาน ดําเนินการตามกระบวนงานจัดการ

เรื่องรองเรียน/รองทุกข ท่ีสอดคลองกับ พระราชกฤษฎีกา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กําหนดวา “เม่ือสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือสวน

ราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองตอบ

คําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีกําหนดบนพ้ืนฐานของ หลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ซ่ึงอํานาจหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติ

หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีสวนราชการ จึงเปนเรื่องท่ีศูนยปฏิบัติการตอตาน   การทุจริตองคการบริหารสวนตําบล

หวยบง จําเปนตองดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน นอกจากนี้ยังไดบูรณาการรวมกับศูนยจัดการ

เรื่องรองเรียน/รองทุกข ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลหวยบง เพ่ือใหแนวทางการดําเนินงาน เปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิด

เปนรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแกไขปญหาของประชาชน สรางภาพลักษณและ

ความเชื่อม่ัน ตอบสนองความตองการของประชาชนเปนสําคัญ ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/รอง

ทุกข คือการปองกัน สงเสริม การรักษา และการฟนฟูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของ

ระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป                                                                 

       /๒. วัตถุประสงค...  
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2. วัตถุประสงค  

1) เพ่ือใหบุคลากรผู เ ก่ียวของ หรือเจาหนา ท่ีผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทาง             
การดําเนินงานใหเกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ
ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ท่ีสอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับ
การจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ  

3) เพ่ือเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงาน
ใหม พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือ ผูใหบริการใหสามารถ
เขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ  ในการปฏิบัติงาน  

4) เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล  (Good 
Governance)   

 
3. บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

มีบทบาทหนาท่ีในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสําคัญ ในการขับเคลื่อน

นโยบาย และมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกรรวมท้ังบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนยปฏิบัติการ ตอตาน

การทุจริตคอรัปชั่น  

1)  เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของสวนราชการ รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวน
ราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของ  

2) ประสาน เรงรัด และกํากับใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ  

3) ดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี   โดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ีในสวนราชการ  

4) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน  
5) ประสานงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ

คุมครองจริยธรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

                    /4.การรองเรียน...  
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4. การรองเรียน/แจงเบาะแส  

1) ตูไปรษณีย เลขท่ี 219  หมู 15 ตําบล หวยบง อําเภอ ดานขุนทด จังหวัด นครราชสีมา 30210   
2) เว็บไซต ศูนยรับแจง เบาะแส เรื่องทุจริต คอรรัปชั่น องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  

www.hauybongkorat.go.th 
3) เฟซบุค “องคการบริหารสวนตําบลหวยบง”  
๔) กลองรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส การทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

 
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  เพียงพอท่ีจะ
สามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได   

4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี)  - ใชถอยคําสุภาพหรือขอความสุภาพ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.hauybongkorat.go.th/
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6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุติเรื่อง      ไมยุติเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

๑. รองเรียนผานตูไปรษณีย  

๒.  รองเรียนผานทางเว็บไซต 

๓. รองเรียนผานเฟซบุค 

๔.รองเรยีนผานกลองรับเรื่องรองเรียนฯ 
 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน ไมยุติ แจงเรื่องผูรองเรียน 

สิ้นสุดการดาํเนินการรายงานผล
ใหผูรองเรียนทราบ 

ลงทะเบียนรบั/ประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ 
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7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน    

1) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลหวยบง รับเรื่อง รองเรียน/
แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน ๔ ชองทาง    

2) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหา ของเรื่องรองเรียน/
แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

3) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือ ถึงผูบังคับบัญชา
เหนือข้ึนไป ทราบและพิจารณา    

4) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ / ตอบขอ
ซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง    

5) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข เพ่ือทราบเบื้องตนภายใน 15 
วัน    

6) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการ 
ดําเนินงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ    

7) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผล และ
สรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร    

8) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเก็บเรื่อง   
  

 8. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเขา

มายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

ชองทาง ความถี่ในการ

ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับ

ขอรองเรียน เพ่ือ

ประสานหาทางแกไข 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตัวเองผาน

กลองรับเรื่องรองเรียน 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

รองเรียนผานตูไปรษณีย ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

รองเรียนผานเว็บไซต ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

รองเรียนทางเฟซบุค ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

 



แบบคํารองเรียน/แจงเบาแส 

การทุจริตและประพฤตมิชิอบ 
 

        ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 

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

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
 

   ขาพเจา .......................................................................อายุ......................ป..............................        

อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี............ตําบล .................................อําเภอ .................................จงัหวัด ..................................
โทรศัพท..............................อาชีพ .................................................... เลขท่ีบัตรประชาชน ....................................ออก
โดย ................................................วันออกบัตร ...........................วันหมดอายุ...........................มีความประสงคขอ
รองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหวยบง พิจารณาดําเนินการตรวจสอบ
หรือชวยเหลือและแกไขปญหาในเรื่อง  

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

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

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

   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 หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบง          เรียน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

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

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

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

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

 

 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

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

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

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

    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


