
          คูมือ 
  การปฏิบัติงานรับรองเรียนการประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ศูนยรับเร่ืองรองเรียนการทุจริต 
องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ 
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คํานํา 
  
  คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลปากนํ้าปราณ จัดทําข้ึน 

เพ่ือเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานดานรับเรื่องรองเรียนการทุจริตผานศูนยรับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน-       
ตําปากนํ้าปราณ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสราง
การมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปช่ัน การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมท้ังภาครฐั 
ภาคเอกชน โดยรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนานํากลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ
ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล นอกจากน้ียังมีหนาท่ีสําคัญในการประสาน ติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับ
การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบจากชองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

  องคการบริหารสวนตําบลปากนํ้าปราณ จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องรองเรียน/           
แจงเบาะแส ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเปนวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องราว 

รองเรียน/รองทุกข ของสานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลปากนํ้าปราณ และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือคูมือการปฏิบัติงาน กระบวน 
การจัดเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปนประโยชนสาหรับหนวยงานและบุคลากร
ผูปฏิบัติงานท่ีจะนําไปเปนมาตรฐานอยางมีคุณภาพ 

 

             ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

                   องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



บทท่ี ๑ 
บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล  
 องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ มีบทบาทหนาท่ีหลักในการกําหนดทิศทาง วางกรอบการ 
ดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมของสวน 
ราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญ        
ในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริม
และคุมครองจริยธรรมบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณทุกระดับ กําหนดมาตรการปลูกจิตสํานึก 
ปองกันปราบปราม และสรางเครือขายในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนปองกันการทุจริต โดยรวม
กําหนดเปาหมายการพัฒนา นํากลยุทธการปองกัน การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนไดรับบริการ
ท่ีดีมีความ พึงพอใจ เชื่อม่ัน และศรัทธาตอการบริหารราชการของหนวยงาน นําไปสูคาดัชนีภาพลักษณของประเทศ
ไทย (CPI:Corruption Perception Index) ประกอบกับหนังสือการดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและ          
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน Integrity and Transparency Assessment (ITA) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได  แจงวา สํานักงาน ป.ป.ช. ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครอง ทองถ่ินกําหนดใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน Integrity andTransparency Assessment (ITA) มีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปาหมาย ประกอบดวยเทศบาลตําบล และ องคการบริหารสวนตําบล โดยใหกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินเปนหนวยงานในการจัดตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงอํานาจหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน           
การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีสวนราชการ จึงเปนเรื่องท่ีองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ 
จําเปนตองดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน นอกจากนี้ยังไดบูรณาการรวมกับศูนยจัดการเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลปากน้ําปราณเพ่ือใหแนวทางการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
เกิดเปนรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแกไขปญหาของประชาชน สราง
ภาพลักษณและความเชื่อม่ัน ตอบสนอง ความตองการของประชาชนเปนสําคัญ ภายใตการอภิบาลระบบการรับ
เรื่องราวรองเรียน/รองทุกข คือการปองกัน สงเสริม การรักษา และการฟนฟูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป  

  
๒. วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ  
  ๑) เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของ หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทาง            
การดําเนินงานใหเกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดาน         
การทุจริต และประพฤติมิชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
         ๒) เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการจัดเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีสอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑและกฎหมาย ท่ีเก่ียวของ 
กับการเรื่องรองเรียน/รองทุกขอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ  
  ๓) เพ่ือเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามา
ปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการ ทํางานเปนมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใหบริการ
ใหสามารถ เขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
  ๔) เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
 
 



๓.บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
   มีบทบาทหนาท่ีในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสําคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกร รวมท้ังบูรณาการเชื่อมโยงกับ                
ศูนยปฏิบัติการตอตาน การทุจริตคอรัปชั่น  
  ๑) เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสวนราชการ รวมท้ังจัดทาแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 
ใหสอดคลองกับยุทศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของ   
  ๒) ประสาน เรงรัดและกํากับใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ  
  ๓) ดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
ของเจาหนาท่ีในสวนราชการ 
   ๔) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน 
   ๕) ประสานงานเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ 
คุมครองจริยธรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
  ๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
  ๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย  

๔. การรองเรียน/แจงเบาะแส 
   ๑) ตู ไปรษณีย ๘๘/๘ บานปรือนอย ม. ๓ ตําบลปากน้ําปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 
   -หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน)  
   -บัตรสนเทห(ไมลงชื่อไมรองเรียน) 

  ๒) ประชาชนรองเรยีนดวยตนเอง 

  ๓) รองเรียนผานโทรศัพท หมายเลข  032-630777 

  ๔) ชองทางออนไลนหรือสื่อสังคมออนไลนไดแก  

   - เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ  (http://www.paknampran.go.th) 

   - FACEBOOK องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ  

   - LINE paknampran 

๕.หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  1) ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส 
   2) วัน เดือน ปของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส 
   3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของรองเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล 
ขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี/หนวยงาน จัดแจงเพียงพอท่ีสามารถ ด 
าเนินการสบืสวน/สอบสวนได  
  4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี) 
    -ใชถอยคาสุภาพหรือขอความสุภาพ  
 

 
 
 
 

http://www.paknampran.go.th)h/


รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

ประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

แจงผลให อบต ปากนํ้าปราณ ทราบ  

(ภายใน 15 วัน) 

ยตุ ิ ไมย่ตุ ิ

แจงผลใหผูรองเรียน
ทราบ  

ตั้งคณะกรรมการสอบ

ขอเท็จจริงฯ 

แจง้ผล/การ

ดาํเนินงานใหผู้้

รอ้งเรยีนทราบ 

 

 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 

 
1. รองเรียน/รองทุกขดวยตนเอง                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. รองเรียนผานทางเว็บไซต  

  องคการบริหารสวนตําบลปากนํ้าปราณ 

(http://www.paknampran.go.th)  

3. รองเรียนผานทางโทรศัพท 
   032-630777 
 

4. รองเรียนทาง 
www.facebook.com/haadpranburi 
 

5. รองเรียนผานทาง line: Paknampran 

6. หนังสือ/จดหมาย 

http://www.paknampran.go.th)h/


๖. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
  การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน  
  ๑. จัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียนของหนวยงาน 
  ๒. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  
  ๓. แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลนาพึงทราบ เพ่ือความสะดวกในการ
ประสานงาน  
 
 การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ 
   ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ โดยมีขอ
ปฏิบัติตามท่ีกําหนดดังนี้  
 
 
การรับและการตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ 
 

ชองทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับขอ
รองเรียนเพ่ือประสานหาทาง

แกไข 
 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ณ อบต.ปากนํ้าปราณ 
 

ทุกครั้งท่ีมีผูรองเรียน 
 

ภายใน 1 วันทําการ  

รองเรียนผานเว็บไซต อบต. ปากนํ้าปราณ 
 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ  

รองเรียนทางโทรศัพท 
032-630777 
 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ  

4. รองเรียนทาง 
www.facebook.com/haadpranburi 
 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ  

5. รองเรียนผานทาง line: Paknampran 
 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ  

6.  หนังสือ / จดหมาย ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบคํารองเรียน/รองทุกข 

                                                                             องคการบริหารสวนตําบลปากนํ้าปราณ 

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

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

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลปากนํ้าปราณ 

    ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.........................................................อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี..........             

ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด............................................................ 

หมายเลขโทรศัพท.................................................................. 

    ขาพเจามีความประสงคจะรองเรียน/รองทุกข โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังน้ี (โปรดใชถอยคําสุภาพ) 

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

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

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

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

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการ  

     ลงช่ือ.............................................................................ผูรองเรียน/รองทุกข 

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

 

  ลงช่ือ...........................................................................เจาหนาท่ีผูรับเรื่อง 

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

              ความเห็นของหัวหนาสวน     ความเห็นปลัด อบต. 

     …………………………………………………………..   ……………………………………………………………… 

     …………………………………………………………..   ………………………………………………………………. 

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

            ( นางสาวสุวพิชญ เขจรบุตร )                     ( นายทวีศักดิ์ ศรีทองกิติกูล ) 

   ตําแหนง   หัวหนาสํานักปลัด อบต.                        ตําแหนง  ปลัด อบต.ปากน้ําปราณ 
               

คําส่ังนายกองคการบริหารสวนตําบลปากนํ้าปราณ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

                 ( นายพนอ เดชวัน ) 

     ตําแหนง       นายก อบต.ปากน้ําปราณ 



               


