
 

 

 

 
คูมือแนวทางการจัดการ เรื่องรองเรียนการทุจริต/

แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 



 
 

คำนำ 

 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก มีบทบาทหนาที่หลัก   ใน

การกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริม

และคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต เพ่ือใชเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขาย  ดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยรวมกำหนดเปาหมายการพัฒนา

กลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สำคัญในการประสาน ติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของเก่ียวกับการจัดการเรื่อง

รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทาง     การรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต ๔ 

ชองทาง ประกอบดวย   

   1) ตูไปรษณีย เลขที่ 169 หมู 3 ตำบล เกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77000    

   2) เว็บไซต”ศูนยรับแจง เบาะแส   เรื่องทุจริต คอรรัปชั่น องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  

https://www.kohlak.go.th  

   3) เฟซบุค “อบต.เกาะหลัก”   

   ๔) กลองรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตำบลเกาะ

หลัก ไดทบทวนคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบเพื่อเปนวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/ รองทุกขของ งาน

นิติการ สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ

เรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปนประโยชนสำหรับหนวยงาน และ

บุคลากรผูปฏิบัติงานที่จะนำไปเปนมาตรฐานอยางมีคณุภาพ 

 

 

   (นายสุวิทย  เย่ือใย) 
                         นายกองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

 

 

 

 



 

บทที่ 1   

บทนำ 

1.หลักการและเหตุผล     

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก มีบทบาทหนาที่หลัก     

ในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   การ

สงเสริม และคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน    และ

ปราบปรามการทุจริต เพื่อใชเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลเกาะ

หลัก ทุกระดับ กำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึก ปองกัน ปราบปราม และสรางเครือขาย ในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต มุงเนนปองกันการทุจริตโดยรวมกำหนดเปาหมายการพัฒนากลยุทธการปองกันการสงเสริม

และคุมครองจริยธรรมไปสูการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนไดรับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาตอการบริหาร

ราชการของหนวยงาน นำไปสูค าดัชนีภาพลักษณของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index) 

นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สำคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน ประสาน ติดตาม หนวยงานที่เกี่ยวของกับ

การจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทาง การรองเรียนของศนูยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

โดยมี ๔ ชองทาง ประกอบดวย   

   1) ตูไปรษณีย เลขที่ 169 หมู 3 ตำบลเกาะหลัก  อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77000   

   2) เว็บไซต ศูนยรับแจงเบาะแสเรื่องทุจริตคอรรัปชั่น องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  

https://www.kohlak.go.th  

   3) เฟซบุค “อบต.เกาะหลัก”   

   ๔) กลองรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก                         

  ในสวนการปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื ่องรองเรียน/รองทุกข ที ่สอดคลองกับ            

พระราชกฤษฎีกา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กำหนดวา 

“เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยู

ในอำนาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบคำถามหรือแจงการดำเนินการ

ใหทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ซึ่งอำนาจหนาที่ดำเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ

ของเจาหนาที่สวนราชการ จึงเปนเรื่องที่ศูนยปฏิบัติการตอตาน การทุจริตองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

จำเปนตองดำเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน นอกจากนี้ยังไดบูรณาการรวมกับศูนยจัดการ

เรื่องรองเรียน/รองทุกข ศูนยยุติธรรมชุมชนตำบลเกาะหลัก เพื่อใหแนวทางการดำเนินงาน เปนไปในทิศทาง

เดียวกัน เกิดเปนรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแกไขปญหาของประชาชน 

สรางภาพลักษณและความเชื่อมั่น ตอบสนองความตองการของประชาชนเปนสำคัญ ภายใตการอภิบาลระบบการ

รับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข คือการปองกัน สงเสริม การรักษา และการฟนฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ของระบบอยางสูงสุดและย่ังยืนตอไป 

                    /๒. วัตถุประสงค...  



 
- ๒ - 

2. วัตถุประสงค  

2.1) เพ่ือใหบุคลากรผูเกี่ยวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนำไปเปนกรอบแนวทาง การ
ดำเนินงานใหเกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ดานการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2.2) เพื ่อใหมั ่นใจวากระบวนการจัดการเรื ่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และ     
ประพฤติมิชอบใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคลองกับขอกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และ
กฎหมาย ที่เก่ียวของกับการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ  

2.3) เพื่อเปนหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถายทอดใหกับ ผูเขามา
ปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทำงานเปนมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือ ผูใหบริการ
ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที ่มีอยู  รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ  ในการ
ปฏิบัติงาน  

2.4) เพื ่อพิทักษสิทธิของประชาชนและผู ร องเร ียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล               
(Good Governance)   

 
3. บทบาทหนาที่ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

มีบทบาทหนาที ่ในการดำเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสำคัญ ในการ

ขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกรรวมทั้งบูรณาการเชื ่อมโยงกับศูนย

ปฏิบัติการ ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น  

3.1)  เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเกี ่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสวนราชการ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทจุริตและ     ประพฤติมิ
ชอบของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของ
รัฐบาลที่เก่ียวของ  

3.2) ประสาน เรงรัด และกำกับใหหนวยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ  

3.3) ดำเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่   โดย
มิชอบของเจาหนาที่ในสวนราชการ  

3.4) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น  
3.5) ประสานงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

การคุมครองจริยธรรมกับหนวยงานที่เก่ียวของ  
3.6) ติดตาม ประเมนิผล และจัดทำรายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ และการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของ  

3.7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เก่ียวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

                    /4.การรองเรียน...  



 
- ๓ - 

4. การรองเรียน/แจงเบาะแส  

  4.1) ตู ไปรษณีย เลขที ่ 169 หมู  3 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 77000    
   4.2) เว็บไซต ศูนยรับแจงเบาะแสเรื่องทุจริตคอรรัปชั่น องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก  
https://www.kohlak.go.th  
   4.3) เฟซบุค “อบต.เกาะหลัก”   
   4.๔) กลองรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก    
 
5. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

5.1) ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส  
5.2) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส   
5.3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณ ประกอบเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจน                 

วามีมูล ขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่/หนวยงาน ชัดแจงเพียง
พอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได   

5.4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี)  - ใชถอยคำสุภาพหรือขอความ
สุภาพ    

5.5) กรณีขอมูลเอกสาร ที่สงใหฝายนิติการ กรุณาใสซองปดผนึกและระบุวา “เอกสารลับ สงถึง
ฝายนิติการ” โดยเราจะเก็บขอมูลทั้งหมดของทานเปนความลับมิเปดเผยตอผูใด โดยเจาาหนาที่ฝายกฎหมายเปน
ผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว 
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6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุติเรื่อง      ไมยุติเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

๑. รองเรียนผานตูไปรษณีย  

๒.  รองเรียนผานทางเว็บไซต 

๓. รองเรียนผานเฟซบุค 

๔.รองเรยีนผานกลองรับเรื่องรองเรียนฯ 

 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน ไมยุติ แจงเรื่องผูรองเรียน 

สิ้นสุดการดำเนินการรายงานผล
ใหผูรองเรียนทราบ 

ลงทะเบียนรบั/ประสานหนวยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ 

ดำเนินการสงตอใหหนวยงานที่มีอำนาจสูงข้ึนไป รับผิดชอบเพื่อให
เกิดความเปนธรรมตอประชาชนที่สุด 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    

7.1) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก รับเรื่อง 
รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน ๔ ชองทาง    

2) เจาหนาที่ศ ูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื ้อหา ของเรื ่อง
รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

3) เจาหนาที ่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือ ถึง
ผูบังคบับัญชาเหนือข้ึนไป ทราบและพิจารณา    

4) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานที่เก่ียวของดำเนินการ / ตอบ
ขอซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง    

5) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข เพ่ือทราบเบื้องตนภายใน 
15 วัน    

6) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการ 
ดำเนินงานจากหนวยงานที่เก่ียวของ    

7) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผล 
และสรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร    

8) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเก็บเรื่อง    
 
 8. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

  ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและ       ประพฤติมิ

ชอบที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้ 

ชองทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับ
ขอรองเรียน เพื่อ

ประสานหาทางแกไข 

หมายเหตุ 

รองเร ียนดวยต ัวเองผ าน
กลองรับเรื่องรองเรียน 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

รองเรียนผานตูไปรษณีย ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  
รองเรียนผานเว็บไซต ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  
รองเรียนทางเฟซบุค ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทำการ  

 

                 

 

 

 



 

แบบคำรองเรียน/แจงเบาแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
        ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
อำเภอเมือง จังหวัดประจวบครีขีันธ 77000 
 

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

เรียน นายกองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 
 

   ขาพเจา .......................................................................อายุ......................ป         อยู
บ านเลขที ่ . .. ..... .....หมู ท ี ่ .. ..........ตำบล .. ...............................อำเภอ .................................จังหวัด 
..................................โทรศัพท..............................อาชีพ .................................................... เลขที่บัตรประชาชน 
....................................ออกโดย ................................................วันออกบัตร ...........................วันหมดอายุ
...........................มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบล
เกาะหลัก พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกไขปญหาในเรื่อง  

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

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

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

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

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

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

   ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคำขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต      ตาม
ขางตนเปนจริงทุกประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี) ไดแก 

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

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

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการตอไป 

 

ลงชื่อ...................................................ผูยื่นคำรอง        ลงชื่อ.................................................เจาหนาที่ 

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

/ เรียนหัวหนา... 
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เรียน หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก          เรียน ปลัดองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

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

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

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

             (นางบังอร  สังขคงเมือง)                      (นายธนะกิจ  แทนคุณ) 

 

 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

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

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

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

       (นายสุวิทย  เย่ือใย) 
     นายกองคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานสถิติการรับแจงเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส  

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

เดือน จำนวนเรื่อง
รองเรียน 

ดำเนินการ
เรียบรอยแลว 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

ตุลาคม ๒๕๖3 - - - - 

พฤศจิกายน ๒๕๖3 - - - - 

ธันวาคม ๒๕๖๐3 - - - - 

มกราคม ๒๕๖4 - - - - 

กุมภาพันธ ๒๕๖4 - - - - 

มีนาคม ๒๕๖4 - - - - 

เมษายน ๒๕๖4 - - - - 

พฤษภาคม ๒๕๖4 - - - - 

มิถุนายน ๒๕๖4 - - - - 

กรกฎาคม ๒๕๖4 - - - - 

สิงหาคม ๒๕๖4 - - - - 

กันยายน ๒๕๖4 - - - - 

ตุลาคม 2564 - - - - 

พฤศจิกายน 2564 - - - - 

ธันวาคม 2564 - - - - 

มกราคม 2565 - - - - 

กุมภาพันธ 2565 - - - - 

มีนาคม 2565 - - - - 

เมษายน 2565 - - - - 

รวม - - - - 

 

องคการบริหารสวนตำบลเกาะหลัก ไมไดรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 


