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องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากช่อง 

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

 



ค าน า 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลปากช่อง มบีทบาทหน้าทีห่ลกัในการก าหนดทศิทางวางกรอบ
การด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ การส่งเสรมิและคุ้มครอง
จรยิธรรมของสว่นราชการ ใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติคอร์รปัชัน่ การส่งเสรมิและคุ้มครองจรยิธรรมทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน โดยร่วม
ก าหนดเป้าหมายการพฒันากลยุทธไ์ปสูก่ารปฏบิตัติามแผนงาน/โครงการทีว่างไวไ้ปสู่เป้าหมายเดยีวกนั 
คอืความส าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล นอกจากนี้ ยงัมหีน้าทีส่ าคญัในการประสาน ตดิตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทาง     
การรอ้งเรยีนของศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ  

  องค์การบรหิารส่วนต าบลปากช่อง ได้ทบทวนคู่มอืการปฏิบตังิานกระบวนการจดัการ
เรื่องรอ้งเรยีน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจรติและประพฤตมิชิอบเพื่อเป็นวธิปีฏบิตังิาน (Work Instruction) 
สอดรบักบักระบวนการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน/ รอ้งทุกขข์องส านักปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลปากช่อง 
หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคู่มอืการปฏบิตังิานกระบวนการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ/แจง้เบาะแสดา้นการ
ทุจรติและประพฤติมชิอบ จะเป็นประโยชน์ส าหรบัหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบตังิานที่จะน าไปเป็น
มาตรฐานอย่างมคีุณภาพ 
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บทท่ี 1   

บทน า 

1.หลกัการและเหตุผล     

 ศูนย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทุจรติ องค์การบรหิารส่วนต าบลปากช่อง มบีทบาทหน้าที่
หลกั ในการก าหนดทศิทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤติ
มชิอบ   การสง่เสรมิ และคุม้ครองจรยิธรรมของสว่นราชการ ใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคญัในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี
เครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รปัชัน่ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
บุคลากรองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากช่องทุกระดบั ก าหนดมาตรการปลูกจติส านึก ป้องกนั ปราบปราม 
และสร้างเครอืข่ายในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ มุ่งเน้นป้องกนัการทุจรติโดยร่วมก าหนด
เป้าหมายการพฒันากลยุทธ์การป้องกนัการส่งเสรมิและคุ้มครองจรยิธรรมไปสู่การปฏบิตัติามแผนงาน
โครงการทีว่างไวไ้ปสูเ่ป้าหมายเดยีวกนั คอื ความส าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล ประชาชน
ได้รบับรกิารที่ดี มคีวามพงึพอใจ เชื่อมัน่ และศรทัธาต่อการบรหิารราชการของหน่วยงาน น า ไปสู่ค่า
ดชันีภาพลกัษณ์ของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยงัมหีน้าที่ส าคญัใน
การรบัแจง้เบาะแสและเรื่องรอ้งเรยีน ประสาน ตดิตาม หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต                   
ในส่วนการปฏิบัติงาน ด าเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับ            
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวธิีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38     
ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รบัการติดต่อสอบถามเป็นหนังสอืจากประชาชน หรอืส่วนราชการ
ดว้ยกนัเกี่ยวกบังานที่อยู่ในอ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการนัน้ ใหเ้ป็นหน้าทีข่องส่วนราชการนัน้ทีจ่ะต้อง
ตอบค าถามหรอืแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน 15 วนั หรอืภายในระยะเวลาที่ก าหนดบนพื้นฐาน
ของหลกัธรรมาภบิาล (Good Governance) ซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกบัขอ้ร้องเรยีนการทุจรติ 
การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์
ปฏบิตักิารต่อต้าน   การทุจรติองคก์ารบรหิารส่วนต าบลปากช่องจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยงัไดบู้รณาการร่วมกบัศูนยจ์ดัการเรื่องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์ศูนย์
ยุตธิรรมชุมชนต าบลปากช่อง เพือ่ใหแ้นวทางการด าเนินงาน เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เกดิเป็นรปูธรรม 
มมีาตรฐาน และมปีระสทิธภิาพและประสทิธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลกัษณ์
และความเชื่อมัน่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส าคญั ภายใต้การอภิบาลระบบการรบั
เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุ กข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟ้ืนฟู บนพื้นฐานของ              
หลกัธรรมาภบิาล (Good Governance) ของระบบอย่างสงูสุดและยัง่ยนืต่อไป 

                

    /2. วตัถุประสงค.์..  
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2. วตัถปุระสงค ์ 

1) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบ
แนวทาง การด าเนินงานใหเ้กดิรปูธรรม ปฏบิตังิานตามมาตรฐาน กระบวนการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน/แจง้
เบาะแส ดา้นการทุจรติ และประพฤตมิชิอบ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

2) เพื่อให้มัน่ใจว่ากระบวนการจดัการเรื่องร้องเรยีน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจรติ และ     
ประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขัน้ตอน ที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมี
ประสทิธภิาพ  

3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงขัน้ตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับ              
ผู้ เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทัง้แสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึง
เสนอแนะ ปรบัปรุงกระบวนการ  ในการปฏบิตังิาน  

4) เพื่อพิทกัษ์สทิธิของประชาชนและผู้ร้องเรยีน/แจ้งเบาะแส ตามหลกัธรรมาภิบาล               
(Good Governance)   
3. บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  

มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการ
ขบัเคลื่อนนโยบาย และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจรติในองค์กรรวมทัง้บูรณาการเชื่อมโยงกบั
ศูนยป์ฏบิตักิาร ต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่  

1)  เสนอแนะแก่หวัหน้าส่วนราชการเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทัง้จดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและ     
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติ และนโยบายของรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้ง  

2) ประสาน เร่งรดั และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบของสว่นราชการ  

3) ด าเนินการเกีย่วกบัขอ้รอ้งเรยีนการทุจรติ การปฏบิตัหิรอืการละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่  
โดยมชิอบของเจา้หน้าทีใ่นสว่นราชการ  

4) คุม้ครองจรยิธรรมตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการ พนกังานสว่นทอ้งถิน่  
5) ประสานงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 

และการคุม้ครองจรยิธรรมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
6) ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและ

ประพฤตมิชิอบ และการคุม้ครองจรยิธรรม เสนอหวัหน้าสว่นราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง                     

7) ปฏบิตังิาน สนบัสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

                   /4.การรอ้งเรยีน...  
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4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  

1) ตู้ไปรษณีย์ เลขที่ 244 หมู่ 5 ต าบล ปากช่อง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 
30130   

2) เวบ็ไซตศ์ูนยร์บัแจง้ เบาะแส เรื่องทุจรติคอรร์ปัชัน่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลปากช่อง  
www.pakchongsao.go.th  

3) เฟซบุ๊ค “องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากช่อง”  
4) กล่องรบัเรื่องรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส การทุจรติในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากช่อง  
5) รอ้งเรยีนผ่านโทรศพัท ์044-318001 

 
5. หลกัเกณฑ์ในการรบัเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

1) ชื่อ ทีอ่ยู่ของผูร้อ้งเรยีน/ผูแ้จง้เบาะแส  
2) วนั เดอืน ปี ของหนงัสอืรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส   
3) ข้อเท็จจรงิ หรอืพฤตกิารณ์ ประกอบเรื่องร้องเรยีน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่าง

ชดัเจนว่ามมีูล ขอ้เท็จจรงิ หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกบัการทุจรติของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน 
ชดัแจง้เพยีงพอทีจ่ะสามารถด าเนินการสบืสวน/สอบสวนได ้  

4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)  - ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือ
ขอ้ความสุภาพ    
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6. แผนผงักระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

กระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการ
ทุจรติองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ปากช่อง 

รอ้งเรยีนผ่านตูไ้ปรษณีย ์ 

 รอ้งเรยีนผ่านทางเวบ็ไซต ์

 รอ้งเรยีนผ่านเฟซบุ๊ค 

รอ้งเรยีนผ่านกล่องรบัเรื่องรอ้งเรยีนฯ 
 

ยุตเิรื่องแจง้ผูร้อ้งเรยีน ไม่ยุต ิแจง้เรื่องผูร้อ้งเรยีน 

สิน้สุดการด าเนินการรายงานผล
ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ 

ลงทะเบยีนรบั/ประสานหน่วยงานทีร่บัผดิชอบด าเนินการ 

รอ้งเรยีนผ่านทางโทรศพัท ์
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7. ขัน้ตอนการปฏิบติังาน    

1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบตักิารต่อต้านการทุจริต องค์การบรหิารส่วนต าบลปากช่อง รบั
เรื่อง รอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสดา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ จากช่องทางการรอ้งเรยีน 5 ช่องทาง    

2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้ อหา             
ของเรื่องรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสดา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ    

3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจรติ สรุปความเห็นเสนอและจดัท าหนังสือ         
ถงึผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป ทราบและพจิารณา    

4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ /  ตอบขอ้ซกัถาม ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ    

5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้อ งทุกข์ เพื่อทราบ
เบือ้งตน้ภายใน 15 วนั    

6) เจา้หน้าที่ศูนยป์ฏบิตักิารต่อต้านการทุจรติ รบัรายงานและตดิตามความก้าวหน้าผล
การ ด าเนินงานจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง    

7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการ
ประมวลผล และสรุปวเิคราะหเ์สนอผูบ้รหิาร    

8) เจา้หน้าทีศู่นยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ จดัเกบ็เรื่อง   
  

 8. การรบัและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

  ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ       
ประพฤตมิชิอบทีเ่ขา้มายงัหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมขีอ้ปฏบิตัติามทีก่ าหนด ดงันี้ 

ช่องทาง ความถี่ในการ

ตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ

รบัข้อร้องเรียน เพื่อ
ประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

รอ้งเรยีนดว้ยตวัเอง ทุกวนั ภายใน ๑๕ วนัท าการ  

รอ้งเรยีนผ่านตูไ้ปรษณีย ์ ทุกวนั ภายใน ๑๕ วนัท าการ  

รอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซต ์ ทุกวนั ภายใน ๑๕ วนัท าการ  

รอ้งเรยีนทางเฟซบุ๊ค ทุกวนั ภายใน ๑๕ วนัท าการ  

รอ้งเรยีนผ่านทางโทรศพัท ์ ทุกวนั ภายใน ๑๕ วนัท าการ  

 



แบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
        ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ 

ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากช่อง 
 

                   วนัที.่.................เดอืน..............................พ.ศ. ............... 
 
เรื่อง .............................................................................................................................................. 

เรยีน นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากช่อง 

  ข้าพเจ้า .......................................................................อายุ ......................ปี            
อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่............ต าบล ................................ .......อ าเภอ ................................. ...
จงัหวัด ............................... โทรศัพท์.........................อาชีพ ................................................ ....        
เลขที่บัตรประชาชน .................................. ..ออกโดย ................................................วนัออกบัตร 
...........................วนัหมดอายุ...........................มคีวามประสงคข์อรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแสการต่อต้านการ
ทุจรติ เพื่อใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลปากช่อง พจิารณาด าเนินการตรวจสอบหรอืช่วยเหลอืและแก้ไข
ปัญหาในเรื่อง  

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

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

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

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

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

  ทัง้นี้ ขา้พเจ้าขอรบัรองว่าค าขอร้องเรยีน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจรติ      ตาม
ขา้งต้นเป็นจรงิทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการร้องเรยีน/ร้องทุกข์ (ถ้าม)ี 
ไดแ้ก่ 

๑) ................................................................จ านวน..............................ชุด 

๒) ................................................................จ านวน..............................ชุด 

๓) ................................................................จ านวน..............................ชุด 
 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาด าเนินการต่อไป 

ลงชื่อ.........................................ผูย้ ื่นค ารอ้ง        ลงชือ่.............................................เจา้หน้าที ่

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

 

 


