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                 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 



ค ำน ำ 

 

ศูนย์ปฏิบัติกำรตอ่ต้ำนกำรทุจรติ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่  มีบทบำทหน้ำที่หลักในกำร 

ก ำหนดทิศทำง วำงกรอบกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรส่งเสริมและ 

คุ้มครองจริยธรรมของส่วนรำชกำร ใหส้อดคล้องกับยุทธศำสตรช์ำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืส ำคัญในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคเีครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร 

ทุจรติคอร์รัปชั่น กำรส่งเสริมและคุ้มครองจรยิธรรมทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน โดยร่วมก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ   

น ำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำรที่วำงไว้ไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน คอืควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

และประสิทธิผล นอกจำกนี้ ยังมหีน้ำที่ส ำคัญในกำรประสำน ตดิตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่อง 

ร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบจำกช่องทำงกำรร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต 3 ช่องทำง 

ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ 9/1 ม.10 ต.ท่ำใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ  36210   2) เว็บไซต์”ศูนย์รับแจง้ 

เบำะแส เรื่องทุจริต คอรร์ัปช่ัน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่ http://www.thayai go.th   3) เฟชบุ๊ค“องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่” ตั้งอยู่บนหลักพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล (Good Govermance)   ในปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2561 ศูนย์ปฏิบัติกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่ ได้ทบทวนคู่มอืกำรปฏิบัติงำน

กระบวนกำรจัดเรื่องรอ้งเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิ ชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงำน (Work 

Instruction) สอดรับกับกระบวนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์  ของส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ท่ำใหญ่  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มอืคู่มอืกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต/แจ้งเบำะแสด้ำนกำร

ทุจรติและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์ส ำหรับหน่วยงำน และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่จะน ำไปเป็นมำตรฐำน

อย่ำงมคีุณภำพ  
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บทที่ 1  บทน า 

 1.หลักการและเหตุผล    

    ศูนย์ปฏิบัติกำรตอ่ต้ำนกำรทุจรติ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่  มีบทบำทหน้ำที่หลักใน กำร 

ก ำหนดทิศทำง วำงกรอบกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรส่งเสริม 

และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนรำชกำร ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตรช์ำติวำ่ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร 

ทุจรติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืส ำคัญในกำรสร้ำงกำรมสี่วนรว่มจำกทุกภำคเีครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลำกรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่ทุกระดับ 

ก ำหนดมำตรกำรปลูกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และสรำ้งเครือข่ำย ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ 

มุ่งเน้นป้องกันกำรทุจริต โดยร่วมก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ น ำกลยุทธ์กำรป้องกัน กำรส่งเสริมและคุ้มครอง 

จรยิธรรมไปสู่กำรปฏิบัติตำมแผนงำนโครงกำรที่วำงไว้ไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน คอื ควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

และประสิทธิผล ประชำชนได้รับบริกำรที่ดี มีควำมพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรของ 

หนว่ยงำน น ำไปสู่ค่ำดัชนีภำพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index)    

   นอกจำกนี้ ยังมีหน้ำที่ส ำคัญในกำรรับแจง้เบำะแสและเรื่องร้องเรียน ประสำน ติดตำม หนว่ยงำน

ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรื่องรอ้งเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จำกช่องทำงกำรร้องเรียนขงศูนย์ ปฏิบัติกำร

ต่อตำ้นกำรทุจริต 3 ช่องทำง 3 ช่องทำง ประกอบด้วย 1) ตู้ไปรษณีย์ 9/1 ม.10 ต.ท่ำใหญ่  อ.หนองบัวแดง     

จ.ชัยภูมิ  36210   2) เว็บไซต”์ศูนย์รับแจง้ เบำะแส เรื่องทุจรติ คอร์รัปช่ัน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่ 

http://www.thayai go.th   3) เฟชบุ๊ค“องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่” ในส่วนกำร ปฏิบัติงำนนั้น ด ำเนินกำร

ตำมกระบวนงำนจัดกำรเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำร

บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มำตรำ 38 ก ำหนดว่ำ “เมื่อสว่นรำชกำรใดได้รับ กำรตดิต่อสอบถำม

เป็นหนังสือจำกประชำชน หรอืส่วนรำชกำรด้วยกันเกี่ยวกับงำนที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของสว่น รำชกำรนัน้ ให้เป็น

หนำ้ที่ของส่วนรำชกำรนัน้ที่จะต้องตอบค ำถำมหรอืแจ้งกำรด ำเนินกำรให้ทรำบภำยใน 15 วัน หรือภำยใน

ระยะเวลำที่ก ำหนดบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภบิำล (Good Governance)  

ซึ่งอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อรอ้งเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรอืกำรละเว้น กำรปฏิบัติ 

หนำ้ที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่สว่นรำชกำร จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริตองค์กำรบริหำรส่วน 

ต ำบลท่ำใหญ่ จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชน นอกจำกนีย้ังได้บูรณำกำร ร่วมกับ

ศูนย์จัดกำรเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต ำบลท่ำใหญ่ เพื่อให้แนวทำงกำรด ำเนินงำน เป็นไปใน

ทิศทำงเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมำตรฐำน และมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถแก้ไขปัญหำ ของ

ประชำชน สรำ้งภำพลักษณ์และควำมเชื่อมั่น ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนเป็นส ำคัญ ภำยใต้กำร อภิบำล

ระบบกำรรับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คอืกำรป้องกัน สง่เสริม กำรรักษำ และกำรฟื้นฟูบนพืน้ฐำนของ        

หลักธรรมำภิบำล(Good Governance) ของระบบอย่ำงสูงสุดและยั่งยืนต่อไป      
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      2. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้อง หรอืเจำ้หนำ้ที่ผูร้ับผิดชอบสำมำรถน ำไปเป็นกรอบแนวทำง กำร   

ด ำเนินงำนให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน กระบวนกำรจัดกำรเรื่องรอ้งเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจรติ 

และประพฤติมิชอบ ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

 2) เพื่อให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบใช้ 

เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อก ำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมำย ที่เกี่ยวข้อง 

กับกำรเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ 

 3) เพื่อเป็นหลักฐำนแสดงขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน ที่สำมำรถถ่ำยทอดใหก้ับผูเ้ข้ำมำ

ปฏิบัติงำน ใหม่ พัฒนำให้กำรท ำงำนเป็นมอือำชีพ รวมทั้งแสดงหรอืเผยแพร่ใหก้ับบุคคลภำยนอก หรือผู้ใหบ้ริกำร

ให้สำมำรถ เข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำน  

 4) เพื่อพิทักษ์สทิธิของประชำชนและผูร้้องเรียน/แจ้งเบำะแส ตำมหลักธรรมำภบิำล             

(Good Governance)  
  
3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

มีบทบำทหนำ้ที่ในกำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและเป็นเครือข่ำยส ำคัญในกำรขับเคลื่อน 

นโยบำยและมำตรกำรตำ่งๆ ในกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณำกำรเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติกำร 

ต่อตำ้นกำรทุจริตคอรัปชั่น  

1) เสนอแนะแก่หัวหน้ำส่วนรำชกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติและประพฤติมิ 

ชอบของสว่นรำชกำร รวมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของสว่น 

รำชกำร ใหส้อดคล้องกับยุทศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ และนโยบำยของรัฐบำลที่ 

เกี่ยวข้อง 2) ประสำน เร่งรัดและก ำกับให้หน่วยงำนในสังกัดด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ ปรำบปรำม

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของสว่นรำชกำร 3) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อรอ้งเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรอืกำรละ

เว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยมิชอบ ของเจำ้หน้ำที่ในส่วนรำชกำร 4) คุ้มครองจรยิธรรมตำมประมวลจริยธรรม

ข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น 5) ประสำนงำนเกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ และกำร คุ้มครองจริยธรรมกับหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง 6) ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ และกำรคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหนำ้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง 7) ปฏิบัติงำน สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หรอืที่ได้รับมอบหมำย      

        

                  /4.กำรร้องเรียน...  
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4. การร้องเรยีน/แจ้งเบาะแส  

1) ตู้ไปรษณีย์ 9/1 ม.10 ต.ท่ำใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูม ิ 36210   

         -หนังสือร้องเรียน (ลงช่ือผูร้อ้งเรียน) 

  – บัตรสนเท่ห (ไม่ลงชื่อไม่รอ้งเรียน) 

2) เว็บไซต”์ศูนย์รับแจง้ เบำะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปช่ัน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่ 

http://www.thayai go.th   

 3) เฟชบุ๊ค“องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่” 

 

5.หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้รอ้งเรียน/ผูแ้จ้งเบำะแส   

2) วัน เดือน ปี ของหนังสอืร้องเรียน/แจง้เบำะแส  

3) ข้อเท็จจริง หรอืพฤติกำรณ์ของร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบำะแส ปรำกฏอย่ำงชัดเจนวำ่มี มูล 

ข้อเท็จจริง หรอืชีช่้องทำงกำรแจ้งเบำะแส เกี่ยวกับกำรทุจรติของเจ้ำหน้ำที่/หนว่ยงำน จัดแจ้งเพียงพอที่ สำมำรถ

ด ำเนินกำรสบืสวน/สอบสวนได้   

4) ระบุพยำน เอกสำร พยำนวัตถุ และพยำนบุคคล (ถ้ำมี)  

       -ใช้ถ้อยค ำสุภำพหรอืข้อควำมสุภำพ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 /6. แผนผังกระบวนกำร.. 

  

http://www.thayai/
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 6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

                ยุติ                                      ไม่ยุติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    /7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน   

ลงทะเบียนรับ/ประสำน 

หนว่ยงำนที่รับผดิชอบด ำเนินกำร 

2.ร้องเรียนผำ่นเว็บไซต์  
 

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง  
 

3. ร้องเรียนทำงโทรศัพท์        

042-219714 

4.ร้องเรียนช่องทำงเฟช บุ๊ค 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ท่ำใหญ่ 

สิน้สุดกำรด ำเนินกำรรำยงำนผล 

ให้ผู้รอ้งเรียนทรำบ 
 

ศูนย์ปฏิบัติกำรตอ่ต้ำนกำรทุจรติ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่ 

ยุติเรื่องแจ้งผู้ ร้องเรียน/ 

รอ้งทุกข์ทรำบ 
 

ไม่ยุติแจง้เรื่องผู้ 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ทรำบ 
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   7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

 1) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่ รับเรื่อง ร้องเรียน/แจง้

เบำะแสด้ำนกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ จำกช่องทำงกำรร้องเรียน 3 ช่องทำง   

 2) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเครำะหเ์นือ้หำ ของเรื่อง ร้องเรียน/แจ้ง

เบำะแสด้ำนกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ   

 3) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต สรุปควำมเห็นเสนอและจัดท ำหนังสือถึง ผู้บังคับบัญชำ

เหนอืขึน้ไป ทรำบและพิจำรณำ   

 4) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต สง่เรื่องให้หนว่ยงำนที่เกี่ยวข้องเดินกำร /ตอบข้อ ซักถำม 

ชีแ้จงขอ้เท็จจริง   

 5) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต แจง้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทรำบเบือ้งตน้ภำยใน 15 วัน   

 6) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต รับรำยงำนและติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำร ด ำเนินงำน

จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   

 7) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อตำ้นกำรทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสำรบรรณ เพื่อกำรประมวลผล และ

สรุปวิเครำะหเ์สนอผู้บริหำร    

8) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต จัดเก็บเรื่อง  

   8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

ด ำเนินกำรรับและติดตำมตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่ เข้ำมำยัง

หนว่ยงำนจำกช่องทำง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตำมที่ก ำหนด ดังนี ้          

ช่องทาง 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับข้อ 

ร้องเรยีน เพื่อประสาน 

หาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง 

 
ทุกครั้งที่มผีูร้้องเรียน ภำยใน 15 วันท ำกำร  

ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์ 

 
ทุกวัน ภำยใน 15 วันท ำกำร  

ร้องเรียนผ่ำนตู้ไปรษณีย์ 

 
ทุกวัน ภำยใน 15 วันท ำกำร  

ร้องเรียนทำง Face Book 

 
ทุกวัน ภำยใน 15 วันท ำกำร  



 

 

 

   

 

  

  

  

  

  

ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   ตัวอย่ำง  แบบค ำร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)                    (แบบค ำร้อง ๑)  

 

                             ศูนย์ปฏิบัติกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต 

                     ที่ท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่                        

อ ำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210 

วันที.่........เดือน.....................พ.ศ................ 

เรื่อง   ………………………………………………………….  

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่  

  ข้ำพเจ้ำ..........................................................อำยุ................ปี อยู่บ้ำนเลขที่.................หมู่ที.่........... 

ต ำบล................................อ ำเภอ...................................จังหวัด...........................โทรศัพท์.................................... 

อำชีพ....................................................................ต ำแหนง่................................................................................... 

เลขที่บัตรประชำชน....................................ออกโดย.......................................... วันออกบัตร...............................

บัตรหมดอำยุ..................  ..........มีควำมประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำร ตอ่ต้ำนกำรทุจรติ เพื่อให้องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่ พิจำรณำด ำเนินกำรตรวจสอบหรอืช่วยเหลือและ แก้ไขปัญหำในเรื่อง 

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

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

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

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

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

             ทั้งนี ้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำค ำขอร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต ตำมข้ำงตน้เป็นจริง      

ทุกประกำร โดยข้ำพเจ้ำขอส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรรอ้งเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ำมี)ได้แก่  

๑)...........................................................................................จ ำนวน................ชุด  

๒)...........................................................................................จ ำนวน................ชุด  

๓)...........................................................................................จ ำนวน................ชุด   

   จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  

ขอแสดงควำมรับถือ 

         

ลงช่ือ 

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


