
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียน 
การทุจริต แจงเบาะแส ดานการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง 
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 
 
 



 

คํานํา 
 

องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง มีบทบาทหนาที ่หลักในการ กำหนดทิศทาง วางกรอบการ 
ดำเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ 
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใชเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางการมี 
สวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมทั้ง 
ภาครัฐ ภาคเอกซน โดยรวมกำหนดเปาหมายการพัฒนา นำกลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไวไปสู 
เปาหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สำคัญในการประสาน 
ติดตามหนวยงานที่เกี่ยวชองเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการรองเรียนของ 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 7 ซองทาง ประกอบดวย 

๑. รองเรียนดวยตนเอง ณ ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง 
๒. รองผานตูรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
๓. รองเรียนทางไปรษณียปกต ิโดยจาหนาซองถึง “ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข (สํานักปลัด องคการ 

บริหารสวนตําบลรอบเมือง) ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000” 
๔. โทรศัพท ๐-๓๗21-6908 ตอ ๑๑ 
๕. โทรสาร ๐-๓๗21-6908๔๓๐ ตอ ๑4 
๖. รองเรียนผานทางเว็บไซต :www.robmuang.go.th/ 
๗. รองเรียนผาน Facebook : อบต.รอบเมือง 
องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง ได้ทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสด้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน/รองทุกข ของสำนักปลัด องคการ
บริหารสวนตําบลรอบเมือง หวังเป็นอยา่งยิ่งวาแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส ด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชนสำหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนำไปเป็นมาตรฐาน อย่างมีคุณภาพ 
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บทนำ 
 
๑.หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง  มีบทบาทหนาที ่หลักในการกำหนดทิศทางวางกรอบการ 
ดำเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริม และคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ 
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตเพื่อใชเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางการมี 
สวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรม 
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลรอบเมืองทุกระดับ กำหนดมาตรการปลูกจิตสานึก ปองกันปราบปราม และสราง 
เครือขาย ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนปองกันการทุจริต โดยรวมกำหนดเปาหมายการพัฒนา นำกล 
ยุทธการปองกัน การสงเสริมและคุมครอง จริยธรรมไปสูการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไวไปสูเปาหมายเคียวกัน คือ 
ความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประซาซนไดรับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อม่น และศรัทธาตอการ 
บริหารราชการชอง หนวยงาน นำไปสูคาดัชนีภาพลักษณของประเทศไทยนอกจากนี้ ยังมีหนาที่สำคัญในการรับแจง 
เบาะแสและเรื่องรองเรียน ประสาน ติดตาม หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จากซองทางการรองเรียน ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 7 ซองทาง 

๑. รองเรียนดวยตนเอง ณ ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง 
๒. รองผานตูรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
๓. รองเรียนทางไปรษณียปกต ิโดยจาหนาซองถึง “ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข (สํานักปลัด องคการ 

บริหารสวนตําบลกรอกรอบเมือง) ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000” 
๔. โทรศัพท ๐-๓๗21-6908 ตอ ๑๑ 
๕. โทรสาร ๐-๓๗21-6908๔๓๐ ตอ ๑4 
๖. รองเรียนผานทางเว็บไซต :www.robmuang.go.th/ 
๗. รองเรียนผาน Facebook : อบต.รอบเมือง 

องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง ในสวนการปฏิบัติงานนั้น ดำเนินการตามกระบวนงานจัดการ เรื่องรอง
เรียน/รองทุกข ที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๔๔๖ มาตรา 
๓๘ กำหนดวา “เม่ือสวนราชการใดได้รบัการติดตอสอบถามเป็นหนังสือจาก ประซาซน หรือสวนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงาน
ที่อยู่ในอำนาจหนาที่ ของสวนราชการนั้น ใหเป็นหนาที่ ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบคําถามหรือ แจงการดำเนินการให
ทราบภายใน ๑5 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมมาภิบาลซึ่งอำนาจ หนาที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
ข้อรองเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่สวนราชการ จึงเป็นเรื ่องที่         
ศูนย์ปฏิบัติการตอต้านการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลรอบเมืองจำเป็นตองดำเนินการ เพื่อตอบสนองความตองการของ      
ประซาซน นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลรอบเมือง เพื่อให
แนวทางการดำเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเปนรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถ
แก้ไขปัญหาของประชาชนสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นตอบสนองความตองการของประชาชนเป็นสำคัญ ภายใตการ
อภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข คือการปองกัน สงเสริม การ รักษา และการ ฟนฟู บนพื้นฐานของหลักธรรม 
 
๒. วัตถุประสงค 

๑) เพ่ือใหบุคลากรผูเกี่ยวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทาง การดําเนินงาน 
ใหเกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิ 
ชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒) เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิชอบใช เปน 
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แนวทางการปฏิบัติงานตาม ขั้นตอน ที่สอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย ที่เก่ียวของ กับการเรื่อง 
รองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

๓) เพื่อเปนหลักฐานแสดงชั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม 
พ ัฒนาใหการท ํ างานเปนม ืออาช ีพ รวมท ั ้ งแสดงหร ือเผยแพร ใหก ับบ ุคคลภายนอก หร ือผู ใหบร ิการ ให  
ประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

 
๓. บทบาทหนาที่ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสําคัญในการขับเคลื ่อน 
นโยบายและมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนยปฏิบัติการตอตานการ 
ทุจริตคอรัปช่ัน 

๑) เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของสวนราชการ รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติ การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบชองสวน ราชการให 
สอดคลองกับยุทศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของ 

๒) ประสาน เรงรัดและกํากับใหหนวยงานในส ังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดยมิชอบของ 
เจาหนาท่ีในสวนราชการ 

๔) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน 
5) ประสานงานเกี่ยวของกับการ ปองกนและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุมครอง 

จริยธรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 

การคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๔. การรองเรียน/แจงเบาะแส 

๑. รองเรียนดวยตนเอง ณ ศูนยรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง 
๒. รองผานตูรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
๓. รองเรียนทางไปรษณียปกต ิโดยจาหนาซองถึง “ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข (สํานักปลัด องคการ 

บริหารสวนตําบลกรอกรอบเมือง) ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000” 
๔. โทรศัพท ๐-๓๗21-6908 ตอ ๑๑ 
๕. โทรสาร ๐-๓๗21-6908๔๓๐ ตอ ๑4 
๖. รองเรียนผานทางเว็บไซต :www.robmuang.go.th/ 
๗. รองเรียนผาน Facebook : อบต.รอบเมือง 

 
5.หลักเกณฑในการรับเร่ืองรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑) ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส 
๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส 
๓) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของ รองเร่ ืองรองเรียน/เรื ่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล 

ขอเท็จจริง หรือข้ีชองทางการแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่/หนวยงาน จัดแจงเพียงพอที่ สามารถ 
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ดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได 
๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถแุละพยานบุคคล (ถามี) 

- ใชถอยคําสุภาพหรือขอความสุภาพ 
 

6 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๑) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลรอบลเมือง รับเรื่อง รองเรียน/ 

แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน 6 ซองทาง 
๒) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่อง ร้องเรียน/ แจ้ง

เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ 
๓) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือถึง ผูบังคับบัญชา 

เหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา 
๔) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานที่เกี ่ยวของดําเนินการ /ตอบขอ 

ซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง 
5) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข รายเบื้องตนภายใน ๑5 วัน 
๖) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน 

จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๗) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผล และ 

สรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร 
๘) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเก็บเร่ือง 

 
7. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 

ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบที ่เขา 
มายังหนวยงานจากชองทาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กำหนด 

 


