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คำนำ 

  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
ของส่วนราชการ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซ่ึงสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติในคราว
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ให้ขยายกรอบระยะเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้ใช้ต่อไป
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ปี 2561 – 2580) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี
เครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนานำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

  กลุ่มงานกฎหมาย จึงได้ปรับปรุง เพ่ิมเติมคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงาน สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียน 
ร้องทุกข์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ จะเป็นประโยชน์สำหรับสำนักงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของ พกฉ. ที่จะนำไปเป็นมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน รวมถึงบุคคลภายนอกเพ่ือเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน 

 

กลุ่มงานกฎหมาย 
ปรับปรุง แก้ไข  

ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565 
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1. หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  
วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ 
ในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ทุกระดับกำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และ 
สร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่ งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วมกำหนดเป้าหมาย 
การพัฒนา นำกลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการ 
ที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี  
มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารงานของหน่วยงาน นำไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของ 
ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตามหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของสำนักงาน  
4 ช่องทาง ประกอบด้วย 1) สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
2) เว็บไซต์สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
https://www.wisdomking.or.th/th/page/complaint 3) e-mail : saraban@wisdomking.or.th แล ะ  
4)  โทรศัพท์ 0 2529 2212 โทรสาร 0 2529 2214 ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ดำเนินการตาม
กระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กำหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถาม 
เป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น  
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วันหรือ
ภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ 
จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จำเป็นต้องดำเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  

2. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทาง 

การดำเนินงานให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบใช้  
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้องกับการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือ 
ผู้ให้บริการให้สามารถ เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการ
ในการปฏิบัติงาน  
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3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
มีบทบาทหน้าที่ ในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสำคัญ 

ในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  

1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบาย
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  

2) ประสาน เร่งรัดและกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  

3) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดย
มิชอบ ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  

4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงาน รวมถงึคณะกรรมการ 
5) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

การคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอผู้บังคับบัญชา  
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
1) สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ

มหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โดยหนังสือ
ร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  

2) เว็บไซต์ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) : http://www.wisdomking.or.th  

3) e-mail : saraban@wisdomking.or.th 
4) โทรศัพท์ 0 2529 2214 โทรสาร 0 2529 2214 

5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของร้องเรื่องร้องเรียน ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล ข้อเท็จจริง 

หรือชี้ช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน โดยจัดแจ้งให้เพียงพอที่จะ 
สามารถดำเนินการสืบสวน/สอบสวนได้  

4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)  
อนึ่ง การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว ให้ใช้ถ้อยคำหรือข้อความสุภาพ 



หมายเหตุ : ปรับปรุง แก้ไข ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565 

6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. รอ้งเรียนด้วยตนเอง 
 

4. ร้องเรียนผ่านทาง  
    โทรศัพท ์

 

 

พบการทุจริต 

สำนักอำนวยการและกลุ่มงานกฎหมาย 
พกฉ. 

 

ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 

ประสานหน่วยงานรับที่รับผิดชอบ
ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น 

2. ร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์ 
 

3. ร้องเรียนผ่าน e-mail 

ไม่พบการทุจริต 

แจ้งผลการพิจารณาไปยัง 
ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส 

ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
พร้อมเสนอความเห็นต่อ

ผู้บังคับบญัชา 

ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
พร้อมลงความเห็น 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1) สำนักอำนวยการและกลุ่มงานกฎหมาย รับเรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 4 ช่องทาง  

2) สำนักอำนวยการและกลุ่มงานกฎหมาย คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่อง 
ร้องเรียนด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
ทราบและพิจารณา  

4) เจ้าหน้าที่สำนักอำนวยการและกลุ่มงานกฎหมาย ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการ /ตอบข้อ ซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง  

5) สำนักอำนวยการและกลุ่มงานกฎหมายแจ้งผู้ร้องเรียน เพ่ือทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน  
6) สำนักอำนวยการและกลุ่มงานกฎหมาย รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า 

ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
7) สำนักอำนวยการหรือกลุ่มงานกฎหมาย แล้วแต่กรณี เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการ

ประมวลผล และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร  
8) สำนักอำนวยการหรือกลุ่มงานกฎหมายแล้วแต่กรณี จัดเก็บเรื่อง  

8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบที่เข้ามายังหนว่ยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้  

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ ระยะเวลาดำเนินการรับข้อร้องเรียน หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 15 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  

ร้องผ่านทาง e-mail ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท ์ ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ  

 


