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องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  

 
 
 



คํานํา 
 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  มีบทบาทหนาท่ีหลักในการ กําหนดทิศทาง วางกรอบการดาเนิน
งานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริมและ คุมครองจริยธรรมของสวน
ราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใชเปนเครื่องมือ
สําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตคอรรัปชั่น 
การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกซน โดยรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนา นากลยุทธไปสู
การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีสําคัญในการประสาน ติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวชองเก่ียวกับการจัดการเรื่อง 
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากซองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 5 ซอง
ทาง ประกอบดวย ๑) ตูไปรษณีย องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  หมู 4 บานขามเตี้ย ตําบลหวยยาง  
อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  30120  2) เว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  
www.huayyangbuayai.go.th   ๓) เฟซบุค องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  4) ทางโทรศัพท 044 
756  262   5) รองเรียนดวนตนเอง  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเปนวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวนการ
จัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  หวังเปนอยางยิ่งวาแนวทาง
ปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปนประโยชน
สําหรับหนวยงาน และบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีจะนําไปเปนมาตรฐานอยางมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
๑.หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  มีบทบาทหนาท่ีหลักใน การกําหนดทิศทาง วางกรอบการ
ดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริม และคุมครองจริยธรรมของ
สวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือใชเปนเครื่องมือ
สําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น 
การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหวยยางทุกระดับ กําหนดมาตรการปลูก
จิตสานึก ปองกันปราบปราม และสรางเครือขาย ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนปองกันการ
ทุจริต โดยรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนา นากลยุทธการปองกัน การสงเสริมและคุมครอง จริยธรรมไปสู
การปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเคียวกัน คือ ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ประซาซนไดรับบริการท่ีดี มีความพึงพอใจ เชื่อม่ัน และศรัทธาตอการบริหารราชการชอง 
หนวยงาน นาไปสูคาดัชนีภาพลักษณของประเทศไทยนอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีสําคัญในการรับแจงเบาะแสและ
เรื่องรองเรียน ประสาน ติดตาม หนวยงานท่ีเก่ียวชองกับการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จากซองทางการรองเรียน ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 5 ซองทาง ๑) ตูไปรษณีย องคการบริหาร
สวนตําบลหวยยาง  หมู 4 บานขามเตี้ย ตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  30120  2) 
เว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  www.huayyangbuayai.go.th/ ๓) เฟซบุค องคการบริหาร
สวนตําบลหวยยาง  4) ทางโทรศัพท 044 756  262   5) รองเรียนดวนตนเอง  องคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง  ในสวนการปฏิบัติงานนั้น ดําเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ท่ี
สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา 
๓๘ กําหนดวา “เม่ือสวนราชการใดไดรับ การติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประซาซน หรือสวนราชการ
ดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาท่ี ของสวนราชการนั้นท่ีจะตองตอบ
คาถามหรือแจงการดาเนินการใหทราบภายใน ๑5 วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีกําหนดบนพ้ืนฐานของ
หลักธรรมมาภิบาลซ่ึงอํานาจหนาท่ีดาเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน การ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ ของเจาหนาท่ีสวนราชการ จึงเปนเรื่องท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง  จําเปนตองดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการชองประชาซน นอกจากนี้ยังได
บูรณาการรวมกับศูนยจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลหวยยาง  เพ่ือใหแนวทางการ
ดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเปนรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถแกไขปญหา-องประชาชน สรางภาพลักษณและความเชื่อม่ัน ตอบสนองความตองการชองประซาซน
เปนสําคัญ ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข คือการปองกัน สงเสริม การรักษา 
และการ ฟนฟู บนพ้ืนฐานชองหลักธรรมมาภิบาลของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป 

 
 
 
 
 
 
 



๒. วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของ หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถนาไปเปนกรอบแนวทาง การ 

ดําเนินงานใหเกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒) เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการจัดเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิชอบใช 
เปนแนวทางการปฏิบัติงานตาม ข้ันตอน ท่ีสอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย ท่ี
เก่ียวของ กับการเรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 

๓) เพ่ือเปนหลักฐานแสดงชั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน   ท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามา
ปฏิบัติงานใหมพัฒนาใหการทางานเปนมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผู
ใหบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการใน
การปฏิบัติงาน 

๔) เพ่ือพิทักษสิทธิชองประชาชขนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมมาภิบาล 
 
๓. บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

มีบทบาทหนาท่ีในการดาเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสําคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายและมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกร รวมท้ังบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

๑) เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเก่ียวกับการบีองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของสวนราชการ รวมท้ังจัดทาแผนปฏิบัติ การบองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบชอง
สวน ราชการใหสอดคลองกับยุทศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาล
ท่ี เก่ียวของ 

๒) ประสาน เรงรัดและกํากับใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 

๓) ดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี โดยมิชอบ 
ของเจาหนาท่ีในสวนราชการ 

๔) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน 
๔) ประสานงานเก่ียวของกับการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ

คุมครองจริยธรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 
๔. การรองเรียน/แจงเบาะแส 

๑) ตูไปรษณีย  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง    หมู 4    บานขามเตี้ย  ตําบลหวยยาง  
อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  30120  
  ๒) เว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  www.huayyangbuayai.go.th 
  ๓) เฟซบุค องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง   

4) ทางโทรศัพท 044 756 262 
5) รองเรียนดวนตนเอง องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 



 5.หลักเกณฑไนการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑) ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส 
๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส 
๓) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของ รองเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางซัดเจนวามีมูล

ขอเท็จจริง หรือข้ีซองทางการแจงเบาะแส เก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี/หนวยงาน จัดแจงเพียงพอท่ี 
สามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได 

๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี) 
- ใชถอยคําสุภาพหรือขอความสุภาพ 

๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

                                                                            1.รองเรียนดวยตนเอง 
 

                  2.รองเรียนผานเว็บไซต 
  รับเรือ่งรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจรติ                          อบต.หวยยาง 

 
   ประสานงานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ       3.รองเรียนทางโทรศัพท/ศูนยดํารงธรรม 
             ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง            044-756262 
 
                          4.รองเรียนทางตูไปรษณีย 
 
                  แจงผลใหศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริต          5.รองเรียนทาง Facebook 
             อบต.หวยยาง                            อบต. หวยยาง 
                                     (15วัน) 
 
            ยุติ    ไมยุติ  
 
 ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/   ไมยุติแจงผูรองเรียน/ 
 รองทุกขทราบ       รองทุกขทราบ 
 
  
 
 
    สิ้นสุดการดําเนินการ 
         รายงานผลใหผูบริหารทราบ 
 
 
 
 
 



๗. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๑) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง รับเรื่อง รองเรียน/

แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน 5 ซองทาง 
๒) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหา ของเรื่อง รองเรียน/ 

แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิขอบ 
๓) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือถึง 

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ทราบและพิจารณา 
๔) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดาเนินการ /ตอบขอ 

ซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง 
5) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข รายเบื้องตนภายใน ๑5 วัน 
๖) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการ

ดําเนินงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๗) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผล 

และสรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร 
๘) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 
 

๘. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเขา

มายังหนวยงานจากซองทาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอยางแบบคํารองเรียน/รองทุกข (ดวยตนเอง) (แบบคํารอง ๑) 
 

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 หมู 4 ตําบลหวยยาง อําเภอบัวใหญ 

จังหวัดนครราชสมีา 30120 
 

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

เรื่อง ................................................................ 
 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

ขาพเจา .................................................... อาย ุ................ ป อยูบานเลขท่ี............. หมูท่ี …………..... 
ตําบล.............................. อําเภอ ................................ จังหวัด ........................ .โทรศัพท.............................. .. 
อาชีพ .............................................................. ตําแหนง.. ....................................................................... ....... 
เลขท่ีบัตรประซาซน ...............................................................................ออกโดย ................................... ........ 
วันออกบัตร ............................ บัตรหมดอายุ ........................... มีความประสงคซอรองเรียน/แจงเบาะแสการ 
ตอตานการทุจริต เพ่ือใหเทศบาลตําบลซาง พิจารณาดาเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกไขปญหาใน
เรื่อง 

ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคาขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต ตามขางตนเปนจริง ทุก
ประการโดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี) ไดแก 

๑) ........................................................................................ จานวน ............. ชุด 
๒) ........................................................................................ จานวน ............. ชุด 
๓) ........................................................................................ จานวน ............. ชุด 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดาเนินการตอไป 
 

 
                                                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                    ลงชื่อ................................................ 
                                          (................................................) 
                                              


