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องคก์ารบริหารสว่นตาํบลบ่อแกว้ 

อาํเภอนาคู จงัหวดักาฬสนิธุ ์  

 

 
 

 



คํานํา 
 
  องคการบริหารสวนตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ มีบทบาทหนาท่ีหลักในการ
กําหนดทิศทางวางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  การสงเสริม
และคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ  ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต เพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขาย  ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยรวมกําหนด
เปาหมายการพัฒนากลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ
ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นอกจากนี้  ยังมีหนาที่สําคัญในการประสาน ติดตาม
หนวยงานที่เก่ียวของเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการรองเรียน
ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต ๔ ชองทาง ประกอบดวย   

๑) ทางไปรษณีย   หมูที่ ๑  ตําบลบอแกว  อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ  ๔๖๒๕๐ 
๒) ทางเว็บไซต “ศูนยรับแจง เบาะแส เรื่องทุจริต คอรรัปชั่นองคการบริหารสวนตําบล 

บอแกว” www.bokaew-kalasin.go.th 
๓) ทาง Facebook “องคการบริหารสวนตําบลบอแกว จังหวัดกาฬสินธุ”   
๔) ทางกลองรับเรื่องรองเรยีนการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 

องคการบริหารสวนตําบลบอแกว ไดทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่อง 
รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเปนวิธีปฏิบัติงาน (Work Intruction) ที่สอดรับ
กับกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกขขององคการบริหารสวนตําบล  

  องคการบริหารสวนตําบลบอแกว หวังเปนอยางยิ่งวาแนวทางการปฏิบัติงานกระบวนการ
จัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปนประโยชนสําหรับ
หนวยงาน  และบุคลากรผูปฏิบัติงานที่จะไปเปนมาตรฐานอยางมีคุณภาพ 
 
 
        ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 

                                                                        องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
    อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสนิธุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๑ 
บทนํา 

๑.หลักการและเหตุผล 
  องคการบริหารสวนตําบลบอแกว มีบทบาทหนาที่หลักในการกําหนดทิศทางวางกรอบการ
ดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  การสงเสริม และการคุมครองจริยธรรม
ของสวนราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใชเปน
เครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทุกระดับ  กําหนดมาตรการ
ปลูกจิตสํานกึปองกัน  ปราบปราม และสรางเครือขาย ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนปองกัน
การทุจริตโดยรวมกันกําหนดเปาหมายการพัฒนานํากลยุทธการปองกันการสงเสริมและคุมครองจริยธรรมไปสู
การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  ประชาชนไดรับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาตอการบริหารราชการของ
หนวยงาน  นําไปสูคาดัชนีภาพลักษณของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยัง
มีหนาที่สําคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน ประสาน ติดตาม หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เรื่องรองเรียนและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตโดยมี ๔
ชองทาง ประกอบดวย  ๑) ทางตูไปรษณีย  หมูท่ี ๑ ตําบลบอแกว อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ  ๔๖๒๕๐ ๒) 
ทางเว็บไซต www. bokaew-kalasin.go.th  ๓) ทาง Facebook “องคการบริหารสวนตําบลบอแกว” ๔) 
ทางกลองรับเรื่องรองเรยีนการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 

  ในสวนการปฏิบัติงาน ดําเนินการตามกระบวนงานจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ที่
สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 
๓๘ กําหนดวาเมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน  หรือสวนราชการดวยกัน
เก่ียวกับงานที่อยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการนั้น  ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบคําถาม
หรือเจงการดําเนินการใหทราบภายใน ๑๕ วัน  หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิ
บาล (Good  Governance) ซึ่งอํานาจหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรยีนการทุจริต  การปฏิบัติหรือการละ
เวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่สวนราชการ  จึงเปนเรื่องที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว จําเปนตองดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน  
นอกจากน้ียังไดบูรณาการรวมกับศูนยจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลบอแกว  
เพื่อใหแนวทางการดําเนนิงาน  เพื่อไปในทิศทางเดียวกัน  เกิดเปนรูปธรรม  มีมาตรฐาน  และมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  สามารถแกไขปญหาของประชาชน สรางภาพลักษณและความเชื่อม่ัน  ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนเปนสําคัญ  ภายใตการอภิบาลระบบการรบัเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข  คือการปองกัน 
สงเสริม การรักษา  และการฟนฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good  Governance) ของระบบอยาง
สูงสุดและย่ังยืนตอไป 

๒. วัตถุประสงค 
  ๑) เพื่อใหบุคลากรผูที่เก่ียวของหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทาง 
การดําเนินงานใหเกิดรูปธรรม  ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบไดอยางมปีระสิทธิภาพ 



-๒- 
 
  ๒) เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดกาเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต  และ
ประพฤติมิชอบใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และ
กฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 
  ๓) เพ่ือเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามา
ปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ  รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือ
ใหบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู  รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการใน
การปฏิบัติงาน 
  ๔) เพื่อพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good  
Governance)  

๓. บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่รับผดิชอบ 
  มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสําคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย  และมาตรการตาง ๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกรรวมท้ังบูรณาการเชื่อมโยงกับศนูย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 
  ๑) เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสวนราชการ  รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบชองสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  และนโยบาย
ของรัฐบาลที่เก่ียวของ 
  ๒) ประสาน เรงรัด และกํากับใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 
  ๓) ดาํเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย
มิชอบของเจาหนาที่ในสวนราชการ 
  ๔) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจรยิธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น 
  ๕) ประสานงานที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุมครองจริยธรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  ๖) ติดตาม ประเมินผล และจดัทํารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบการคุมครองจรยิธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของ 
  ๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เก่ียวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

๔. การรองเรียน/แจงเบาะแส 
  ๑) ทางไปรษณีย หมูท่ี ๑ ตําบลบอแกว อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ ๔๖๒๕๐  
  ๒) ทางเว็บไซต “ศูนยรับแจง เบาะแส เรื่องทจุริต คอรรัปชั่นองคการบริหารสวนตําบล 

บอแกว” www. bokaew-kalasin.go.th   
  ๓) ทาง Facebook “องคการบริหารสวนตําบลบอแกว” 
  ๔) ทางกลองรับเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
 
 



-๓- 

๕. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๑) ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส 
  ๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส 
  ๓) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณ ประกอบการรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ที่ปรากฎอยาง
ชัดเจนวามีมูลขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี/หนวยงาน ชดัแจง
เพียงพอที่จะสามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได 
  ๔) ระบพุยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี) 
  ๕) ใชถอยคําสุภาพหรือขอความสุภาพ 

๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

๑. รองเรียนผานตูไปรษณีย 

๒. รองเรียนผานทางเว็บไซต 

๓. รองเรียนผานเฟชบุค 

๔. รองเรียนผานกลองรับเรื่องรองเรียน 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 

 

ลงทะเบียนรับ/ประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ 

ยุติเร่ืองแจงผูรองเรียน ไมยุต ิแจงเรื่องผูรองเรียน 

ส้ินสุดการดําเนินการรายงานผล 
ใหผูรองเรียนทราบ 



-๔- 

๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
           ๑) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลบอแกว รับเรื่องรองเรียน/
แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการรองเรียน ๔ ชองทาง 
           ๒) เจาหนาที่ศนูยปฏิบัติการตอตานการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหาขอรองเรียน/แจง
เบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
            ๓)  เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สรุปความเห็นเสนอแนะและจัดทําหนังสือถึง
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปทราบและพิจารณา 
            ๔) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเร่ืองใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ/ตอบขอ
ซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง 
             ๕) เจาหนาที่ศนูยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข เพื่อทราบเบื้องตนภายใน 
๑๕ วัน 
             ๖) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความหนาผลการดําเนินงาน
จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
             ๗) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  เก็บขอมูลในระบบสารบรรณเพื่อประมวลผลและ
สรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร 
             ๘) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตจัดเก็บเรื่อง 

๘. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
              ดาํเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรยีน/แจงเบาะแสดานการทุจรติและประพฤติมิชอบที่
เขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด  ดังน้ี 
 

ชองทาง ความถี่ 
ในการตรวจสอบ 

ชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับ 
ขอรองเรียนเพื่อประสาน 

หาทางแกไข 

หมายเหต ุ

รองเรียนทางตูไปรษณีย ทกุวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  
รองเรียนทางเว็บไซต ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  
รองเรียนทางเฟชบุค ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  
รองเรียนทางกลองรับเรื่องรองเรียน ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  
 
  

  

 

 

 



แบบคํารองเรียน/รองทุกข/แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
                                                      อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ  ๔๖๒๕๐ 

                                               วันที่................. เดือน................................... พ.ศ. ............................. 

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

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 

                ขาพเจา.................................................................................................... อายุ.............................ป 
อยูบานเลขที่................... หมูที่.............. ตําบล ........................... อําเภอ......................... จังหวัด....................... 
โทรศพัท.................................. อาชีพ......................................... เลขที่บัตรประชาชน......................................... 
ออกโดย...................................... วันออกบัตร....................................... วันหมดอายุ........................................... 
มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
พิจารณาดาํเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกไขปญหาในเรื่อง.................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

               ทั้งนี้  ขาพเจาขอรับรองวาคําขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต ตามขางตนเปนจริง
ทุกประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรยีน/รองทุกข (ถามี) ไดแก 

๑) .......................................................................... จํานวน........................................ชุด 
๒) .......................................................................... จํานวน........................................ชุด 
๓) .......................................................................... จํานวน........................................ชุด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                  ลงชื่อ ......................................................... 
                                        (.........................................................) 
                                                ผูยื่นคํารองเรียน/รองทุกข 

 



 


