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ด้านการทุจริต            
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องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา 
อ าเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 



ค าน า 
 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ต ำบลช่องสำริกำ มีบทบำทหน้ำที่หลัก   ในกำรก ำหนดทิศทำง 
วำงกรอบกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมของส่วนรำชกำร ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคีเครือข่ำย               
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภำครัฐ 
ภำคเอกชน โดยร่วมก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำรที่วำง
ไว้ไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน คือควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล นอกจำกนี้ ยังมี
หน้ำที่ส ำคัญในกำรประสำน ติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบจำกช่องทำง   กำรร้องเรียนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต ำบลช่องสำริกำ 
มี  4  ช่อ งท ำง ป ระกอบด้ วย  1 ) ตู้ ไป รษณี ย์  เล ขที่  255   หมู่  1  ต ำบ ลช่อ งส ำริ ก ำ  
อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี 15220  2) เว็บไซต์”ศูนย์รับแจ้ง เบำะแส   เรื่องทุจริต 
คอร์รัปชั่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องสำริกำ  www.chongsarika.go.th 3) เพจเฟซบุ๊ค 
“ประชำสัมพันธ์ อบต.ช่องสำริกำ” 4) กล่องรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลช่องสำริกำ 

  ศูนย์ยุติธรรมชุมชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องสำริกำ ได้ทบทวนคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อ
เป็นวิธีปฏิบัติงำน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/   ร้องทุกข์
ของส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องสำริกำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
จะเป็นประโยชน์ส ำหรับหน่วยงำน และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่จะน ำไปเป็นมำตรฐำนอย่ำงมี
คุณภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 1   

บทน า 

1.หลักการและเหตุผล     

 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องสำริกำ มีบทบำท
หน้ำที่หลัก ในกำรก ำหนดทิศทำง วำงกรอบกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ   กำรส่งเสริม และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนรำชกำร ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน    และปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำร
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำร
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องสำริกำทุกระดับ ก ำหนด
มำตรกำรปลูกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และสร้ำงเครือข่ำย ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต มุ่งเน้นป้องกันกำรทุจริตโดยร่วมก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำกลยุทธ์กำรป้องกันกำร
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่กำรปฏิบัติตำมแผนงำนโครงกำรที่วำงไว้ไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน 
คือ ควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ประชำชนได้รับบริกำรที่ดี มีควำมพึงพอใจ 
เชื่อมั่น และศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรของหน่วยงำน น ำไปสู่ค่ำดัชนีภำพลักษณ์ของประเทศไทย 
(CPI:Corruption Perception Index) นอกจำกนี้ ยังมีหน้ำที่ส ำคัญในกำรรับแจ้งเบำะแสและเรื่อง
ร้องเรียน ประสำน ติดตำม หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จำกช่องทำง กำรร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตโดยมี  4 ช่องทำง 
ประกอบด้วย 1) ตู้ ไปรษณี ย์  เลขที่  255  หมู่  1 ต ำบลช่องสำริกำ อ ำเภอพัฒนำนิคม  
จังหวัดลพบุรี 15220  2) เว็บไซต์”ศูนย์รับแจ้ง เบำะแส   เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลช่องสำริกำ  www.chongsarika.go.th 3) เพจเฟซบุ๊ค “ประชำสัมพันธ์ อบต.ช่อง
สำริกำ”  ๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องสำริกำ          

ในส่วนกำรปฏิบัติงำน ด ำเนินกำรตำมกระบวนงำนจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ที่สอดคล้องกับ      พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มำตรำ 38     ก ำหนดว่ำ “เมื่อส่วนรำชกำรใดได้รับกำรติดต่อสอบถำมเป็นหนังสือ
จำกประชำชน หรือส่วนรำชกำรด้วยกันเกี่ยวกับงำนที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้น ให้
เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้นที่จะต้องตอบค ำถำมหรือแจ้งกำรด ำเนินกำรให้ทรำบภำยใน 15 วัน 
หรือภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดบนพื้นฐำนของ  หลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ซึ่งอ ำนำจ
หน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิ
ชอบของเจ้ำหน้ำที่ส่วนรำชกำร จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน   กำรทุจริตองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลช่องสำริกำจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน นอกจำกนี้
ยังได้บูรณำกำรร่วมกับศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต ำบลช่องสำริกำ 
เพื่อให้แนวทำงกำรด ำเนินงำน เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมำตรฐำน และมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถแก้ไขปัญหำของประชำชน สร้ำงภำพลักษณ์และควำมเชื่อมั่น 
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนเป็นส ำคัญ ภำยใต้กำรอภิบำลระบบกำรรับเรื่องรำว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือกำรป้องกัน ส่งเสริม กำรรักษำ และกำรฟื้นฟูบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิ
บำล (Good Governance) ของระบบอย่ำงสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 

 

                    /๒. วัตถุประสงค์...  



- ๒ - 

 

2. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบสำมำรถน ำไปเป็นกรอบ
แนวทำง กำรด ำเนินงำนให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน กระบวนกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส     ด้ำนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2) เพื่อให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริต 
และ     ประพฤติมิชอบใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อก ำหนด 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมำย ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่ำง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ  

3) เพื่อเป็นหลักฐำนแสดงขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับ              
ผู้ เข้ำมำปฏิบัติงำนใหม่ พัฒนำให้กำรท ำงำนเป็นมืออำชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภำยนอก หรือ         ผู้ให้บริกำรให้สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรที่มีอยู่ 
รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนกำร  ในกำรปฏิบัติงำน  

4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชำชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ตำมหลักธรรมำภิบำล               
(Good Governance)   

 
3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

มีบทบำทหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและเป็นเครือข่ำยส ำคัญ           
ในกำรขับเคลื่อนนโยบำย และมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กรรวมทั้งบูรณำกำร
เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติกำร ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น  

1)  เสนอแนะแก่หัวหน้ำส่วนรำชกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร รวมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และ     ประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต และนโยบำยของรัฐบำลท่ีเกี่ยวข้อง  

2) ประสำน เร่งรัด และก ำกับให้หน่วยงำนในสังกัดด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร  

3) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือกำรละเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่   โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ในส่วนรำชกำร  

4) คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น  
5) ประสำนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ และกำรคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
6) ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

และประพฤติมิชอบ และกำรคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง  

7) ปฏิบัติงำน สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย 

              

       /4.กำรร้องเรียน...  
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4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  

1) ตู้ไปรษณีย์ เลขที่ 255 หมู่ 1  ต ำบลช่องสำริกำ อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัด
ลพบุรี 15220   

2) เว็บไซต์”ศูนย์รับแจ้ง เบำะแส   เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลช่องสำริกำ  www.chongsarika.go.th  

3) เพจเฟซบุ๊ค “ประชำสัมพันธ์ อบต.ช่องสำริกำ”   
๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องสำริกำ   
 

5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

1) ชื่อ ท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบำะแส  
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบำะแส   
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ ประกอบเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบำะแส ปรำกฏ

อย่ำงชัดเจน                 ว่ำมีมูล ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส เกี่ยวกับกำรทุจริต
ของเจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำน ชัดแจ้ง     เพียงพอท่ีจะสำมำรถด ำเนินกำรสืบสวน/สอบสวนได้   

4) ระบุพยำนเอกสำร พยำนวัตถุ และพยำนบุคคล (ถ้ำมี)  - ใช้ถ้อยค ำสุภำพหรือ
ข้อควำมสุภำพ    
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6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุติเรื่อง      ไม่ยุติเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อง
สาริกา 

๑. ร้องเรียนผ่านตูไ้ปรษณีย์  

๒.  ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต ์

๓. ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ค 

๔.ร้องเรยีนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนฯ 
 

ยุติเรื่องแจ้งผูร้้องเรียน ไม่ยุติ แจ้งเรื่องผู้ร้องเรียน 

สิ้นสุดการด าเนินการรายงานผล
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

ลงทะเบียนรบั/ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    

1) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องสำริกำ 
รับเรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จำกช่องทำงกำรร้องเรียน ๔ 
ช่องทำง    

2) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเครำะห์เนื้อหำ             
ของเรื่องรอ้งเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ    

3) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สรุปควำมเห็นเสนอและจัดท ำ
หนังสือ         ถึงผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไป ทรำบและพิจำรณำ    

4) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ ยวข้อง
ด ำเนินกำร /  ตอบข้อซักถำม ชี้แจงข้อเท็จจริง    

5) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทรำบ
เบื้องต้นภำยใน 15 วัน    

6) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต รับรำยงำนและติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ผลกำร ด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง    

7) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสำรบรรณ เพื่อ
กำรประมวลผล และสรุปวิเครำะห์เสนอผู้บริหำร    

8) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต จัดเก็บเรื่อง   
  

 8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ    

  ด ำเนินกำรรับและติดตำมตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและ       
ประพฤติมิชอบที่เข้ำมำยังหน่วยงำนจำกช่องทำงต่ำง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตำมที่ก ำหนด ดังนี ้

ช่องทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ
รับข้อร้องเรียน เพื่อ
ประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตัวเองผ่ำน
กล่องรับเรื่องร้องเรียน 

ทุกวัน ภำยใน 15 วันท ำกำร  

ร้องเรียนผ่ำนตู้ไปรษณีย์ ทุกวัน ภำยใน 15 วันท ำกำร  

ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์ ทุกวัน ภำยใน 15 วันท ำกำร  

ร้องเรียนทำงเฟซบุ๊ค ทุกวัน ภำยใน 15 วันท ำกำร  

 

                 

 

 



แบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
        ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องสำริกำ 
       สระบุรี – หล่มสัก 15220 

 
                   วันที่..................เดอืน..............................พ.ศ. ........................... 
 
เรื่อง ................................................................................................................................................................ 

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องสำริกำ 
 

   ข้ำพเจ้ำ .......................................................................อำยุ......................ปี         อยู่
บ้ำนเลขที่.............หมู่ที่............ต ำบล .................................อ ำเภอ .................................จังหวัด ..................................โทร
ศัพท์..............................อำชีพ ....................................................  เลขที่บัตรประชำชน ....................................ออกโดย 
................................................วันออกบัตร .................... .......วันหมดอำยุ...........................มีควำมประสงค์ขอร้อง
เรียน/แจ้งเบำะแสกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องสำริกำ พิจำรณำ
ด ำเนินกำรตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำในเรื่อง  

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

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

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

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

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

   ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำค ำขอร้องเรียน/แจ้งเบำะแสกำรต่อต้ำนกำรทุจริต      
ตำมข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร โดยข้ำพเจ้ำขอส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(ถ้ำมี) ได้แก่ 

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

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

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

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้ยื่นค ำร้อง        ลงชื่อ.................................................เจ้ำหน้ำที่ 

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

 

 

 

.../ เรียนรองปลัด 
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เรียน รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องสำริกำ          เรียน ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ช่องสำริกำ 

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

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

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

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

 

 

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องสำริกำ 

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

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

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

     

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


