
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจดัเรื่องรองเรียน

การทุจรติ/แจงเบาะแส  

ดานการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 



คํานํา 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ มีบทบาทหนาท่ีหลักในการ 

กําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริมและ 

คุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือ

ใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต

คอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน โดยรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนา นํากลยุทธ

ไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีสําคัญในการประสาน ติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการจัดการเรื่อง 

รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 3 ชองทาง   

ประกอบดวย(1) ตูไปรษณีย 211  ม. 8  ต.นาครัว อ.แมทะ จ.ลําปาง 52150 (2) เว็บไซต” ศูนยรับแจง เบาะแส 

เรื่องทุจริต คอรรัปชั่น องคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ  http://www.donfai.com (3) เฟชบุค “องคการบริหาร

สวนตําบลดอนไฟ” ตั้งอยูบนหลักพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลดอนไฟไดทบทวนคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่อง

รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิ ชอบเพ่ือเปนวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับ

กระบวนการจัดการเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข ของสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนไฟหวังเปนอยางยิ่งวา

คูมือการปฏิบัติงานกระบวน การจัดเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปน

ประโยชนสําหรับหนวยงาน และบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีจะนําไปเปนมาตรฐานอยางมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.donfai.com/


บทที่ 1 

บทนํา 

 1.หลักการและเหตุผล  

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ มีบทบาทหนาท่ีหลักในการกําหนด

ทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริม และคุมครอง

จริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต เพ่ือใชเปน

เครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปราม การทุจริตคอรรัปชั่น 

การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ ทุกระดับ กําหนดมาตรการปลูกจิตสํานึก 

ปองกัน ปราบปราม และสรางเครือขาย ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนปองกันการทุจริต โดยรวม

กําหนดเปาหมายการพัฒนา นํากลยุทธการปองกัน การสงเสริมและคุมครอง จริยธรรมไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน

โครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนไดรับบริการท่ี

ดี มีความพึงพอใจ เชื่อม่ัน และศรัทธาตอการบริหารราชการของ หนวยงาน นําไปสูคาดัชนีภาพลักษณของประเทศ

ไทย (CPI : Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีสําคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน 

ประสาน ติดตาม หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการ

รองเรียนขงศูนย ปฏิบัติการตอตานการทุจริต 3 ชองทาง 3 ชองทาง ประกอบดวย (1) ตู ปณ. 211 ม.8 ต.นาครัว 

อ.แมทะ จ. ลําปาง 52150 (2) เว็บไซต” ศูนยรับแจงเบาะแส เรื่องทุจริต คอรรัปชั่น   องคการบริหารสวนตําบล

ดอนไฟ http://www.donfai.com (3) เฟชบุค “องคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ” ในสวนการ ปฏิบัติงานนั้น 

ดําเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ท่ีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กําหนดวา “เม่ือสวนราชการใดไดรับ การติดตอสอบถาม

เปนหนังสือจากประชาชน หรือสวนราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวน ราชการนั้น ใหเปน

หนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน 15 วัน 

หรือภายในระยะเวลาท่ีกําหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซ่ึงอํานาจหนาท่ี

ดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีสวน

ราชการ จึงเปนเรื่องท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบล จําเปนตองดําเนินการเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของประชาชน นอกจากนี้ยังไดบูรณาการ รวมกับศูนยจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ศูนยยุติธรรม

ชุมชนตําบลดอนไฟเพ่ือใหแนวทางการดําเนินงาน เปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเปนรูปธรรม มีมาตรฐาน และมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแกไขปญหา ของประชาชน สรางภาพลักษณและความเชื่อม่ัน ตอบสนองความ

ตองการของประชาชนเปนสําคัญ ภายใตการ อภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข คือการปองกัน สงเสริม 

การรักษา และการฟนฟู บนพ้ืนฐานของ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืน

ตอไป 

 

http://www.donfai.com/


2. วัตถุประสงค  

1) เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของ หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทาง การ ดําเนินงานให

เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิ

ชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการจัดเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิชอบใช เปน

แนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ท่ีสอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย ท่ีเก่ียวของ กับการ

เรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ  

3) เพ่ือเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงาน ใหม 

พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใหบริการใหสามารถ เขาใจ

และใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบตัิงาน  

4) เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผู รองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 

3. บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

มีบทบาทหนาท่ีในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสําคัญในการขับเคลื่อน นโยบาย

และมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกร รวมท้ังบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนยปฏิบัติการ ตอตานการทุจริต

คอรัปชั่น 1) เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของ

สวนราชการ รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติ การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวน ราชการ ให

สอดคลองกับยุทศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลท่ี เก่ียวของ 2) ประสาน 

เรงรัดและกํากับใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบของสวนราชการ 3) ดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี โดยมิ

ชอบ ของเจาหนาท่ีในสวนราชการ 4) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน 5) 

ประสานงานเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ คุมครองจริยธรรมกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ และการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 



4. การรองเรียน/แจงเบาะแส  

1) ตูไปรษณีย 211 ม. 8 ต.นาครัว อ.แมทะ จ.ลําปาง 52150 -หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน) -บัตร

สนเทห (ไมลงชื่อไมรองเรียน)  

2) เว็บไซต ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ - http://www.donfai.com  

3) เฟชบุค “องคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ”  

5.หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

1) ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส  

2) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส  

3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของรองเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามี มูล 

ขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี/หนวยงาน จัดแจงเพียงพอท่ี สามารถ

ดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได 

 4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี) –ใชถอยคําสุภาพหรือขอความสุภาพ 

6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการจัดการ

เรื่องรองเรียน/รองทุกข 

7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

1) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ รับเรื่อง รองเรียน/แจง

เบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน 3 ชองทาง  

2) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหา ของเรื่อง รองเรียน/แจง

เบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือถึง ผูบังคับบัญชาเหนือ

ข้ึนไป ทราบและพิจารณา  

4) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเดินการ /ตอบขอ ซักถาม 

ชี้แจงขอเท็จจริง  

5) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข เพ่ือทราบเบื้องตนภายใน 15 วัน  

6) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการ ดําเนินงานจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ  



7) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผล และสรุป

วิเคราะหเสนอผูบริหาร  

8) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 

8. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดําเนินการรับและ

ติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ี เขามายังหนวยงานจากชองทาง 

ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้  

ชองทางความถ่ีในการตรวจสอบ ชองทาง ระยะเวลาดําเนินการรับขอรองเรียน เพ่ือ ประสานหาทางแกไข หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ทุกครั้งท่ีมีผูรองเรียน ภายใน 15 วันทําการ รองเรียนผานเว็บไซต ทุกวัน ภายใน 15 วันทําการ 

รองเรียนผานตูไปรษณีย ทุกวัน ภายใน 15 วันทําการ รองเรียนทาง Face Book ทุกวัน ภายใน 15 วันทําการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยางแบบคํารองเรียน/รองทุกข(ดวยตนเอง) (แบบคํารอง ๑) ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต ท่ีทําการองคการ

บริหารสวนตําบลดอนไฟ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 52150 

 วันท่ี.........เดือน.....................พ.ศ................  

เรื่อง ………………………………………………………….  

เรียน นายกองคการบริหารสวนดอนไฟ ขาพเจา............................................................................อายุ....................ป 

อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี....... ตําบล................................อําเภอ.......................................จังหวัด...........................

โทรศัพท.................................... อาชีพ.........................................................ตําแหนง.................................................... 

เลขท่ีบัตรประชาชน.......................................................................................ออกโดย................................... ............ 

วันออกบัตร...............................บัตรหมดอายุ............................มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแสการ ตอตาน

การทุจริต เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลดอนไฟ พิจารณาดําเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและ แกไขปญหาใน

เรื่อง ............................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคําขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต ตามขางตนเปนจริง ทุกประการ โดย

ขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข(ถามี)ไดแก 

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

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

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

ดําเนินการตอไป  

 

ขอแสดงความรับถือ (............................................) 


