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ค าน า 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการ ก าหนดทิศทาง วางกรอบการ ด าเนินงานการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและ คุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ  ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการมี 
ส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตคอร์รัปช่ัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
ท้ัง ภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไว
ไปสู่ เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าท่ีส า คัญในการ
ประสาน ติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวช้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากซ่อง
ทางการร้องเรยีนของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ๕ ซ่องทาง ประกอบด้วย  

๑) ตู้ไปรษณีย์ ๑๗๗  ม. ๓   ต าบลทุ่งคอก   อ าเภอสองพี่น้อง   จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๙๐    
๒) เว็บไชต์”ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปช่ัน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  
www.thungkhok.go.th  
๓) เฟชบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก”   
๔) ทางโทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๕-๙๖๙๙๓๓  
๕) ร้องเรียนด้วนตนเอง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  ได้ทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง  

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางปฏิบัติการจัดการ
เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน และ
บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานท่ีจะน าไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
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บทที่ ๑ บทน า 

๑.หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก มีบทบาทหน้าท่ีหลักใน การก าหนดทิศทาง วางกรอบการ  

ด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วน ราชการ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ  ในการสร้าง
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปช่ัน การส่งเสริม และคุ้มครอง
จริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ทุกระดับ ก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และ
สร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วมก าหนด เป้าหมายการพัฒนา 
น ากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครอง จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการท่ีวางไว้ไปสู่เป้าหมาย
เคียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับ บริการที่ดี  มีความพึงพอใจ เช่ือมั่น และ
ศรัทธาต่อการบริหารราชการชอง หน่วยงาน น าไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของ ประเทศไทย  

นอกจากนี้ ยังมีหน้าท่ีส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานท่ี 
เกี่ยวช้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากซ่องทางการร้องเรียนของศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต ๕ ซ่องทาง ประกอบด้วย   

๑) ตู้ไปรษณีย์ ๑๗๗  ม. ๓ ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๙๐    
๒) เว็บไชต์”ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปช่ัน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  
www.thungkhok.go.th  
๓) เฟชบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก”   
๔) ทางโทรศัพท์ ๐๓๕-๙๖๙๙๓๓  
๕) ร้องเรียนด้วนตนเอง  
ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ด าเนินการตามกระบวนงาน จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ท่ีสอดคล้อง 

กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๓๘ ก าหนดว่า 
“เมื่อส่วนราชการใดได้รับ การติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจาก ประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานท่ีอยู่ใน
อ านาจหน้าท่ี ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าท่ี ของส่วน ราชการนั้นท่ีจะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้
ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีก าหนดบน พื้นฐานชองหลักธรรมาภิบาล  

ซึ่งอ านาจหน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติ  
หน้าท่ีโดยมิชอบ ของเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการ  จึงเป็นเรื่องท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วน ต าบล
ทุ่งคอก จ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการชองประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการ ร่วมกับศูนย์
จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลทุ่งคอก  เพื่อให้แนวทางการด าเนินงาน เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหา ของประชาชน สร้าง
ภาพลักษณ์และความเช่ือมั่น ตอบสนองความต้องการชองประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การ อภิบาลระบบการรับ
เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการ ฟื้นฟู บนพื้นฐานชองหลักธรรมาภิบาลของ
ระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป  

http://www.thungkhok.go.th/
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๒. วัตถุประสงค์  
๑) เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง การ  

ด าเนินงาน ให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิ ชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ใช้ เป็น แนวทางการปฏิบัติงานตาม ขั้นตอน ท่ีสอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

๓) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงช้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติ   
งานใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการให้สามารถ
เข้าใจและ ใช้ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่ รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน  

๔) เพื่อพิทักษ์สิทธิชองประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล  

๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 มีบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการขับเคล่ือน  

นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมท้ังบูรณาการเช่ือมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตคอรัปช่ัน  

๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการบีองกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ของส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติ การบีองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ชองส่วน ราชการ ให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลท่ี 
เกี่ยวข้อง  

๒) ประสาน เร่งรัดและก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน 
และปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  

๓) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี โดย 
มิชอบ ของเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ 
       ๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น  

     ๕) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 
การคุ้มครอง จริยธรรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

      ๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ และ การคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

      ๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานชองหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย  

๔. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
๑) ตู้ไปรษณีย์ ๑๗๗  ม. ๓   ต าบลทุ่งคอก   อ าเภอสองพี่น้อง   จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๙๐    
 



     แนวปฏบิัติการจัดการ เร่ืองร้องเรียนการทจุริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทจุริต และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หนา้ ๕ 

 

 
 
๒) เว็บไชต์”ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส เรื่องทุจริต คอร์รัปช่ัน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  
www.thungkhok.go.th  
๓) เฟชบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก”   
๔) ทางโทรศัพท์ ๐๓๕-๙๖๙๙๓๓  
๕) ร้องเรียนด้วนตนเอง  

๕.หลักเกณฑ์ไนการรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๑) ช่ือ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
๓) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของ ร้องเรื่องร้องเรยีน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างซัด 

เจนว่ามีมูล ข้อเท็จจริง หรือขี้ซ่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี/หน่วยงาน จัดแจ้งเพียงพอท่ี 
สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้  

๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)  
- ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความสุภาพ 

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
๑)  เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก รับเรื่อง  

ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน ๕ ซ่องทาง  
๒)  เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่อง ร้องเรียน/  

แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ  
๓) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงผู้บังคับ 

บัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา  
๔) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ /ตอบ 

ข้อ ซักถาม ช้ีแจงข้อเท็จจริง  
๕) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบ้ืองต้นภายใน  

๑๕ วัน  
๖) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ  

ด าเนินงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
๗) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผล  

และ สรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร  
๘) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง  
๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
๑) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก รับเรื่อง  

ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน ๕ ช่องทาง  

http://www.thungkhok.go.th/
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๒) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่อง  

ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ  
๓) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึง  

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา  
๔) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ / 

ตอบข้อ ซักถาม ช้ีแจงข้อเท็จจริง  
๕) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบ้ืองต้น 

ภายใน ๑๕ วัน  
๖) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ  

ด าเนินงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
๗) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการ 

ประมวลผล และ สรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร  
๘) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง  

๗) การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  จากช่องทางต่าง ๆ 

 ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ  โดยมี

ข้อปฏิบัติตามท่ีก าหนด  ดังนี้ 

ช่องทาง ความถ่ีในการ 

ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

เพื่อประสานหาทางแก้ไข

ปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง   ทุกครั้งท่ีมีการร้องเรียน ภายใน  ๑๕  วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไชต์ ทุกวัน ภายใน  ๑๕  วันท าการ  

ร้องเรียนทาง Face Book ทุกวัน ภายใน  ๑๕  วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร  
๐๓๕-๙๖๙๙๓๓ 

ทุกวัน ภายใน  ๑๕  วันท าการ  

ตู้ไปรษณีย์ ๑๗๗ หมู่ ๓    ต าบล
ทุ่งคอก  อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี ๗๒๑๙๐    

ทุกวัน ภายใน  ๑๕  วันท าการ  
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ภาคผนวก 
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(แบบค าร้อง ๑) 

 
ตัวอย่างแบบค าร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)     

 
         ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  

            ๑๗๗ หมู่ ๒ ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง  
    จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๑๙๐ 
 

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  
 

ข้าพเจ้า ........................................................ อายุ ................ ปี อยู่บ้านเลขท่ี............. หมู่ท่ี ........ ...  
ต าบล.............................. อ าเภอ ................................. จังหวัด ........................ .โทรศัพท์ ..........................................  
อาชีพ ............................................................... ต าแหน่ง ..........................................................................................  
เลขท่ีบัตรประชาชน .................................................................................ออกโดย ................................................... วัน
ออกบัตร ......................................... บัตรหมดอายุ ...................................... มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
การต่อต้านการทุจริต เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก พิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและ แก้ไข
ปัญหาในเรื่อง ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้นเป็นจริง       
ทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ามี) ได้แก่  
 

๑) ........................................................................................ จ านวน .............ชุด  
๒) ........................................................................................ จ านวน .............ชุด  
๓) ........................................................................................ จ านวน .............ชุด  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  

 

       ขอแสดงความนับถือ  

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

ต าแหน่ง............................................................................... 


