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องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
 

**************************************** 

 
  องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ไดจัดทําแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียน/แจง
เบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเปนวิธีปฏิบัติงานสอดรับกับกระบวน การจัดการเรื่องรองเรียน/
รองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร หวังเปนอยางยิ่งวาแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปนประโยชนสําหรับหนวยงาน และบุคลากร
ผูปฏิบัติงานที่จะนําไปเปนมาตรฐานอยางมีคุณภาพ 
 

องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร 



บทที่ ๑ 
บทนํา 

๑.หลักการและเหตุผล 

  องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร มีบทบาทหนาที่หลักใน การกําหนดทิศทาง วางกรอบ
การดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริม และคุมครองจริยธรรม
ของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใชเปน
เครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนครทุกระดับ กําหนด
มาตรการปลูกจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม และสรางเครือขาย ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
มุงเนนปองกันการทุจริต โดยรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนา นํากลยุทธการปองกัน การสงเสริมและคุมครอง 
จริยธรรมไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไวไปสูเปาหมายเคียวกัน คือ ความสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนไดรับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาตอการบริหาร
ราชการของหนวยงาน นําไปสูคาดัชนีภาพลักษณของประเทศไทย 
  นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สําคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน ประสาน ติดตาม
หนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน ของศูนย 
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต 6 ชองทาง ประกอบดวย  
  1) รองเรียนดวนตนเอง  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร 
  2) ทางโทรศัพท 0 5427 1209 - 10 ตอ 7 และ สายตรงนายกฯ 09 3296 0729 
  3) เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร http://www.wichetnakorn.go.th      
หัวขอ “แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
  4) เฟสบุค “องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง” 
  5) รองเรียนทางไปรษณีย  องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร  เลขที่ 257  หมูที่ 1 ตําบล
วิเชตนคร  อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง 52120 
  6) รองเรียนผานศูนยดํารงธรรมตําบลวิเชตนคร 

  ในสวนการปฏิบัติงานนั้น ดําเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข         
ที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา 
๓๘ กําหนดวา “เม่ือสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือสวนราชการ
ดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบ
คําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน ๑5 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดบนพื้นฐานของหลัก  
ธรรมาภิบาล 
  ซึ่งอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน       
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่สวนราชการ จึงเปนเรื่องที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการ
บริหารสวนตําบลวิเชตนคร จําเปนตองดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน นอกจากนี้ยังได
บูรณาการรวมกับศูนยจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลวิเชตนคร เพื่อใหแนวทาง     
การดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเปนรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถแกไขปญหาของประชาชน สรางภาพลักษณและความเชื่อมั่น ตอบสนองความตองการของประชาชน
เปนสําคัญ ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข คือการปองกัน สงเสริม การรักษาและ
การฟนฟู บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป 



๒. วัตถุประสงค 
  ๑) เพ่ือใหบุคลากรผูเกี่ยวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทาง 
การดําเนินงานใหเกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดาน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๒) เพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย
ที่เก่ียวของ กับเรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ 
  ๓) เพื่อเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามา
ปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือ          
ผูใหบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการ   
ในการปฏิบัติงาน 
  ๔) เพ่ือพิทักษสิทธิชองประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล 

๓. บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบ 

  มีบทบาทหนาที่ ในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสําคัญ            
ในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับ
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 
 ๑) เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสวนราชการ รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของสวนราชการใหสอดคลองกับยุทศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของ
รัฐบาลที่เก่ียวของ 
 ๒) ประสาน เรงรัดและกํากับใหหนวยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 
 ๓) ดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
โดยมิชอบ ของเจาหนาที่ในสวนราชการ 
 ๔) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น 
 5) ประสานงานเกี่ยวของกับการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการคุมครองจริยธรรมกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
 ๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของ 
 ๗) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานชองหนวยงานที่เก่ียวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

๔. ชองทางการรองเรียน/แจงเบาะแส 
  1) รองเรียนดวนตนเอง  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร 
  2) ทางโทรศัพท 0 5427 1209 - 10 ตอ 7 และ สายตรงนายกฯ 09 3296 0729 
  3) เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร http://www.wichetnakorn.go.th      
หัวขอ “แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
  4) เฟสบุค “องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง” 



  5) รองเรียนทางไปรษณีย  องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร  เลขที่ 257  หมูที่ 1  ตําบล
วิเชตนคร  อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง 52120 
  - หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน) 
  - บัตรสนเทห (ไมลงชื่อผูรองเรียน) 
  6) รองเรียนผานศูนยดํารงธรรมตําบลวิเชตนคร 
 
5. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 5.1 หลักเกณฑการรองเรียน 
  5.1.1 เรื่องที่จะนํามารองเรียนตองเปนเรื่องที่ผูรองไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย       
อันเนื่องมาจากเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ในเรื่องดังตอไปนี้  
        (1) กระทําการทุจริตตอหนาที่ราชการ  
        (2) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  
        (3) ละเลยหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัต ิ 
        (4) ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกนิสมควร  
        (5) กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาที ่หรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมาย  
  5.1.2 เรื่องที่รองเรียนตองเปนเรื่องจริงที่มีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวที่สรางความเสียหาย
แกบุคคลที่ขาดหลักฐานแวดลอมที่ปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน  
 5.2 ขอรองเรียนใหใชถอยคําสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้  
  5.2.1 ชื่อและที่อยูของผูรองเรียน  
  5.2.2 ชื่อหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่เก่ียวของที่เปนเหตุแหงการรองเรียน  
  5.2.3 การกระทําทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมทั้งขอเท็จจริงหรือพฤติการณ
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว (หรือแจงชองทางแสดงการทุจริตของเจาหนาที่อยางชัดเจนเพื่อ
ดําเนินการสืบสวน สอบสวน)  
  5.2.4 คําขอของผูรองเรียน  
  5.2.5 ลายมือชื่อของผูรองเรียน  
  5.2.6 ระบุวัน เดือน ป  
  5.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถามี)  
 5.3 กรณีการรองเรียนที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณี
แวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น  
 5.4 เรื่องรองเรียนที่อาจไมรับพิจารณา 
  5.4.1 ขอรองเรียนที่มิไดทําเปนหนังสือ  
  5.4.2 ขอรองเรียนที่ไมระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ  
  5.4.3 ขอรองเรียนที่ไมมรีายการตามขอ 3.2 
 
 
 



๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
(1 วัน ทําการ) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

รายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงใหผูบังคับบัญชาทราบ

และพิจารณา 
(15 วัน ทําการ) 

 
ยุติเรื่อง 

แจงผูรองเรียน/รองทุกขทราบ 

ดําเนินการทางวินัย,ดําเนินคดี 
หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบขอ

กฎหมาย 
แจงผูรองเรียน/รองทุกขทราบ 

สิ้นสุดการดําเนินการ 
รายงานผลใหผูบรหิารทราบ 

๑. รองเรียนดวยตนเอง 

๒. รองเรียนทางโทรศัพท 
0 5427 1209 - 10 ตอ 7  

 และสายตรงนายกฯ 09 3296 0729 

๓. รองเรียนผานเว็บไซต 
http://www.wichetnakorn.go.th      
หัวขอ “แจงเบาะแสการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ” 

ไมมีมูล มีมูล 

๔. รองเรียนทาง Facebook 
“องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร 

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง” 

๖. รองเรียนผานศนูยดํารงธรรม 
 ตําบลวิเชตนคร 

5. รองเรียนทางไปรษณีย 
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร  
เลขที่ 257 หมู 1 ตําบลวิเชตนคร  

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ๕๒๑๒๐ 

ประสานงานหนวยงานที่รับผิดชอบ 
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

 



 
๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ๑) รับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทาง           
การรองเรียน 6 ชองทาง 
  ๒) คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหา ของเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 
  ๓) สรุปความเห็นเสนอหนังสือถึง ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา 
  ๔) สงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ/ตอบขอซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง 
  5) แจงผูรองเรียน/รองทุกขเพ่ือทราบเบื้องตนภายใน ๑5 วัน 
  ๖) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรายงานและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานจากหนวยงาน  
ที่เก่ียวของ 
  ๗) เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผล และสรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร 
  ๘) จัดเก็บเรื่อง 
 
๘. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบที่เขามายังหนวยงานจากชองทาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี ้
 

ชองทาง ความถี่ในการตรวจสอบ 
ระยะเวลาดําเนินการรับขอรองเรียน 

เพื่อประสานหาทางแกไข 
รองเรียนดวยตนเอง ทุกครั้งที่มีผูรองเรียน ภายใน ๑5 วันทําการ 
รองเรียนทางโทรศัพท ทุกครั้งที่มีผูรองเรียน ภายใน ๑5 วันทําการ 
รองเรียนผานเว็บไซต ทุกวัน ภายใน ๑5 วันทําการ 
รองเรียนทาง Facebook ทุกวัน ภายใน ๑5 วันทําการ 
รองเรียนผานไปรษณีย ทุกวัน ภายใน ๑5 วันทําการ 
รองเรียนผานศนูยยุติธรรมชุมชน ทุกครั้งที่มีผูรองเรียน ภายใน ๑5 วันทําการ 
 
 
 



แบบคํารองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส 
ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร 
             257 หมู 1  ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 

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

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

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร 

 ขาพเจา ........................................................ อายุ ................ ป อยูบานเลขที่............. หมูท่ี ............... 
ตําบล.............................. อําเภอ ................................. จังหวัด ........................ โทรศพัท ..................................  
อาชีพ ............................................................... ตําแหนง...................................................................................... 
เลขที่บัตรประชาชน ..............................................................................ออกโดย ................................................. 
วันออกบัตร ............................ บัตรหมดอายุ ........................... มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแสดาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร พิจารณาดําเนินการตรวจสอบหรือ
ชวยเหลือและแกไขปญหาในเรื่อง ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 ท้ังนี้  ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต ตามขางตนเปนจริง       
ทกุประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี) ไดแก 

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

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

       ขอแสดงความนับถือ 

 
 
          (..................................................) 
               ผูรองเรียน/แจงเบาะแส 
 


