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คํานํา 
   ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  องคการบริหารสวนตําบล โจดหนองแก  มีบทบาทหนาท่ีหลักในการกําหนด
ทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  การสงเสริมและคุมครอง
จริยธรรมของสวนราชการ  ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือใชเปน
เครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น  
การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  โดยรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนา  นํากลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติตามแผนงาน /โครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน  คือความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีสําคัญในการประสาน  ติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบจากชองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  ๓ ชองทาง ประกอบดวย  ๑) ตู
ไปรษณีย องคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกน  ๔๐๑๒๐ ๒) เว็บไซต “ศูนยรับแจง
เบาะแส เรื่องทุจริต คอรรัปชั่น องคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก http://www.jotnongkae.go.th/index.html 
๓) เฟชบุค“องคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก” ๔) หมายเลขโทรศัพท ๐๔๓-๔๒๔๒๖๒  
   องคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก ตั้งอยูบนหลักพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  (Good Governance) ใน
ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  องคการบริหารสวนตําบล โจดหนองแก  ไดทบทวนคูมือ
การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเปนวิธีปฏิบัติงาน  
(Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องราวรองเรียน /รองทุกข ของสานักปลัด  องคการบริหารสวน
ตําบลโจดหนองแก  หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต /แจงเบาะแสดานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  จะเปนประโยชนสําหรับหนวยงานและบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีจะนําไปเปนมาตรฐานอยางมี
คุณภาพ  
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บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
  ๑.หลักการและเหตุผล  
  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  องคการบริหารสวนตําบล โจดหนองแก  มีบทบาทหนาท่ีหลักในการกําหนด
ทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  การสงเสริมและคุมครอง
จริยธรรมของสวนราชการ  ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือใชเปน
เครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น  
การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล โจดหนองแกทุกระดับ กําหนดมาตรการปลูกจิต
สานึก ปองกัน ปราบปราม และสรางเครือขาย  ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  มุงเนนปองกันการทุจริต  โดย
รวมกําหนดเปาหมายการพัฒนา นํากลยุทธการปองกัน การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนไดรับบริการท่ีดี  
มีความพึงพอใจ  เชื่อม่ัน และศรัทธาตอการบริหารราชการของหนวยงาน  นําไปสูคาดัชนีภาพลักษณของประเทศไทย  
(CPI: Corruption Perception Index)  
   นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีสําคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน  ประสาน ติดตาม หนวยงานท่ีเก่ียวของ
กับการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียนขงศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  ๔ 
ชองทาง ประกอบดวย ๑) ตูไปรษณีย องคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกน  ๔๐๑๒๐ ๒) 
เว็บไซต  “ ศูนยรับแจงเบาะแส  เรื่องทุจริต  คอรรัปชั่น  องคการบริหารสวนตําบล โจดหนองแก  
http://www.jotnongkae.go.th/index.html ๓) เฟชบุค“องคการบริหารสวนตํา บลโจดหนองแก” ๔) หมายเลข
โทรศัพท ๐๔๓-๔๒๔๒๖๒  ในสวนการปฏิบัติงานนั้น  ดําเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข ท่ี
สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ 
กําหนดวา “เม่ือสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน  หรือสวนราชการดวยกันเก่ียวกับ
งานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองตอบคําถามหรือแจงการดาเนิน
การใหทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีกําหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
ซ่ึงอํานาจหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต  การปฏิบัติหรือการละเวน  การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของ
เจาหนาท่ีสวนราชการ  จึงเปนเรื่องท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบล โจดหนองแก  
จําเปนตองดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน  นอกจากนี้ยังไดบูรณาการรวมกับศูนยจัดการเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลโจดหนองแก เพ่ือใหแนวทางการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน  เกิด
เปนรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแกไขปญหาของประชาชน สรางภาพลักษณและ
ความเชื่อม่ัน ตอบสนองความตองการของประชาชนเปนสําคัญ ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรียน /รอง
ทุกข คือการปองกัน  สงเสริม การรักษา และการฟนฟู  บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  (Good Governance) ของ
ระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป  
 
 
 
 
 
 



  ๒. วัตถุประสงค  
   ๑) เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของ  หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทาง  การดําเนินงานให
เกิดรูปธรรม  ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  ๒) เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการจัดเรื่องรองเรียน /แจงเบาะแสดานการทุจริต  และประพฤติมิชอบใชเปนแนว
ทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอน  ท่ีสอดคลองกับขอกําหนด  ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย  ท่ีเก่ียวของกับการเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ  
  ๓) เพ่ือเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน  ท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม  
พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใหบริการใหสามารถเขาใจและ
ใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน  
  ๔) เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 
  ๓ . บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
  มีบทบาทหนาท่ีในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
และมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกร รวมท้ังบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
คอรัปชั่น  
  ๑) เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สวนราชการ  รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ  ให
สอดคลองกับยุทศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของ  
  ๒) ประสาน เรงรัดและกํากับใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ  
  ๓) ดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี โดยมิชอบของ
เจาหนาท่ีในสวนราชการ  
  ๔) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน  
  ๕) ประสานงานเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และการคุมครอง
จริยธรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
  ๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และการ
คุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
   ๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย  
 
  ๔. การรองเรียน/แจงเบาะแส  
  ๑) ตูไปรษณีย องคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ๔๐๑๒๐  
   - ทําเปนหนังสือ หรือการเขียนคํารอง 
  - บัตรสนเทห  
  ๒) เว็บไซต “ศูนยรับแจงเบาะแส เรื่องทุจริต คอรรัปชั่น องคการบริหารสวนตําบลโจดหนอง
แก http://www.jotnongkae.go.th/index.html  
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   ๓ ) เฟชบุค“องคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก”  
  ๔) หมายเลขโทรศัพท ๐๔๓-๔๒๔๒๖๒  
 
  ๕ . หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ๑) ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส  
  ๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส  
  ๓) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของรองเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล ขอเท็จจริง 
หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี/หนวยงาน จัดแจงเพียงพอท่ีสามารถดาเนินการ
สืบสวน/สอบสวนได  
  ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี)  
  -ใชถอยคาสุภาพหรือขอความสุภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 
 
 
 
 

๑. รองเรียนดวยตนเอง 

๒. รองเรียนผานเว็บไซต 

๓. รองเรียนชองทางเฟสบุค 
องคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก 

 

๔. รองเรียนทางโทรศัพท 
๐๔๓-๔๒๔๒๖๒ 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
องคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก 

 

ลงทะเบียนรับ / ประสาน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ 

 

ยุติเรื่องแจงผู 
รองเรียน 

 

ไมยุติเรื่องแจงผู 
รองเรียน / รองทุกข 

 

สิ้นสุดการดําเนินการรายงานผล 
ใหผูรองเรียนทราบ 



  ๗ . ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
  ๑) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก รับเรื่องรองเรียน/
แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน ๔ ชองทาง  
  ๒) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหา ของเรื่องรองเรียน/แจง
เบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ๓) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทาหนังสือถึงผูบังคับบัญชา
เหนือข้ึนไป ทราบและพิจารณา  
  ๔) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเดินการ /ตอบขอซักถาม 
ชี้แจงขอเท็จจริง  
  ๕) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข เพ่ือทราบเบื้องตนภายใน ๑๕ วัน  
  ๗) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการดาเนินงานจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
   ๘) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผลและสรุป
วิเคราะหเสนอผูบริหาร  
  ๙) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเก็บเรื่อง  
 
  ๘ . การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / แจงเบาะแสดานการทุจริตประพฤติมิชอบท่ีเขามายัง
หนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

 
ชองทาง ความถ่ีในการตรวจสอบ ระยะเวลาดําเนินการรับขอ

รองเรียน เพ่ือประสานหาทางแกไข 
หมายเหตุ 

รองเรียนดวนตนเอง ทุกครั้งท่ีมีผูรองเรียน ภายใน ๑๕ วัน  
รองเรียนผานเว็บไซต ทุกวัน ภายใน ๑๕ วัน  
รองเรียนผานตูไปรษณีย ทุกวัน ภายใน ๑๕ วัน  
รองเรียนทางเฟสบุค ทุกวัน ภายใน ๑๕ วัน  
รองเรียนทางโทรศัพท ทุกวัน ภายใน ๑๕ วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอยางแบบคํารองเรียน/รองทุกข (ดวยตนเอง)   
 

 
 
 
 
 

วันท่ี.........เดือน......................................พ.ศ........................ 
เรื่อง   ………………………………………………………….  
เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก 
 
  ขาพเจา..........................................................อายุ................ป อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี........................ 
ตําบล................................อําเภอ...................................จังหวัด...........................โทรศัพท.........................................
อาชีพ....................................................................ตําแหนง......................................................................................... 
เลขท่ีบัตรประชาชน....................................................................................ออกโดย...................................................
วันออกบัตร...............................บัตรหมดอายุ......................................มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแสการ
ตอตานการทุจริต เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก พิจารณาดําเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและ
แกไขปญหาในเรื่อง
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

  ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคําขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต ตามขางตนเปนจริงทุก
ประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี) ไดแก  
  ๑)...........................................................................................จานวน................ชุด  
  ๒)...........................................................................................จานวน................ชุด  
   ๓)...........................................................................................จานวน................ชุด  
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดาเนินการตอไป  
 

ขอแสดงความรับถือ 

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

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

แบบคํารอง ๑ 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลโจดหนองแก 
อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ๔๐๑๒๐ 
 


