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คํานํา 
 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ มีบทบาทหนาท่ีหลักในการ
กําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันละปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือ
ใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง  

ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนในองคการบริหาร
สวนตําบลสุขสวัสด์ิเปนไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการและประชาชน และอํานวย
ความสะดวกตอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต โดยไดรวบรวม
แนวทางการดําเนินการเร่ืองรองเรียนการทุจริต ท้ังน้ีเพ่ือใหการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธ์ิ
ตามภารกิจ  

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  



สารบัญ 
เร่ือง            หนา  
หลักการและเหตุผล          ๑  
การจัดต้ังศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ    ๑  
สถานท่ีต้ัง           ๑  
หนาท่ีความรับผิดชอบ          ๑  
วัตถุประสงค           ๑  
คําจํากัดความ           ๑  
ชองทางการรับเร่ืองรองเรียน         2  
แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต       2  
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน          3  
การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง  ๆ     3  
หลักเกณฑในการรับเร่ืองรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ   3  
การบันทึกขอรองเรียน          4  
การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน    4  
การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน      4  
ภาคผนวก  
แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเร่ืองราวรองเรียนการทุจริต  



คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

 
๑. หลักการและเหตุผล  

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ มีบทบาทหนาทีหลักในการ
กําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน และรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน
การทุจริต จากชองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
โดยปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานเร่ืองรองเรียนการทุจริต ซ่ึงสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๘๓ กําหนดวา “เม่ือสวนราชการใดไดรับการติดตอ
สอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือสวนราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ
น้ัน ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการน้ันท่ีจะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน ๑๕ วัน หรือ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  

ซ่ึงอํานาจหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวน การปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบของเจาหนาท่ีสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ จึงเปนเร่ืองท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ จําเปนตองดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน ภายใต
หลักธรรมาภิบาล  
๒. การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  

มาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖  
๓. สถานที่ตั้ง  

๑๔๔ หมู ) ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ  

เปนศูนยกลางในการรับเร่ืองรองเรียนการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนในองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  
๕. วัตถุประสงค  

๑) เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ มีข้ันตอน/
กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

๒) เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนท่ี
กําหนดไวอยางสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ  

๓) เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance)  
๖. คําจํากัดความ  

เรื่องรองเรียน หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ของเจาหนาท่ีสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ เชน การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณสอไปในทางทุจริต หรือพบความ
ผิดปกติในกระบวนการจัดซ้ือ จัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  

ผูรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทําอันมิชอบดานการทุจริตคอรัปช่ัน เชน มีสิทธิ
เสนอคํารองเรียน/แจงเบาะแสตอองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ หรือสวนราชการท่ีเก่ียวของ  

เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาท่ีของรัฐ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  
หนวยรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวน

ตําบลสุขสวัสด์ิ  
 



-๒- 
การดําเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสต้ังแตตนจนถึงการไดรับการแกไข

หรือไดขอสรุป เพ่ือแจงผูรองเรียนกรณีท่ีผูรองเรียนแจงช่ือ ท่ีอยูชัดเจน  
๗. ชองทางการรองเรียน/แจงเบาะแส  

1)  รองเรียนดวยตนเอง ท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ เลขท่ี  
1๔๔ หมู ๗ ตําบลสุขสวัสด์ิ  อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  ในเวลาราชการ 

2)  ทางโทรศัพท หมายเลข ๐-๔๕๙๖-๙๘๓๘  โทรสาร หมายเลข  ๐-๔๕๙๖-๙๘๓๙ 
 3)  ตูรับเร่ืองรองทุกข รองเรียน ซ่ึงติดต้ังอยูหนาท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
 4)  ทางไปรณีย  จาหนาซองถึง ประธานศูนยรับเร่ืองรองทุกข รองเรียน  ขององคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสด์ิ  เลขท่ี  1๔๔ หมู ๗ ตําบลสุขสวัสด์ิ  อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๘๐  โดยลงช่ือผู
รองทุกข รองเรียน  ท่ีอยู  เบอรโทรศัพท ท่ีสามารถติดตอได 
 5)  รองทุกข รองเรียน ผานเว็บไซตของศูนยฯ ท่ี www.suksawad.go.th 
 6)  รองทุกข รองเรียน ผาน e-mail ของศูนยฯ ท่ี gazzyballoon@gmail.com 
 7)  รองทุกข รองเรียน ผาน Facebook ขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 

8)  สายตรงนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ๐๙๕-๙๒๕๙๙๕๐ 
๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 

แผนผังขั้นตอนการดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนการทุจริตของ 
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองรองเรียนการทุจรติ 
จดหมายรองเรียน 
หนังสือจังหวัด/อําเภอ 
โทรศัพท ฯลฯ 

องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสด์ิ 

เร่ืองรองเรียนการทุจรติจากเว็บไซต
www.suksawad.go.th 

 

ทะเบียนหนังสือรับ อบต.
สุขสวัสด์ิ 

(ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง) 

ทะเบียนหนังสือรับเร่ืองรองเรียนการทุจริตของศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจรติและเสนอผูบังคับบัญชาส่ังการ 

(ระยะเวลา 1 วัน) 

แจกจายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ไปดําเนินการตามคําส่ังของ

ผูบังคับบัญชา  
(ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง) 

เร่ืองรองเรียนการทุจรติท่ีตองพิจารณาวินิจฉัย 
- เสนอตามลําดับข้ัน 
- แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 
- ดําเนินการแกไข 
- รายงานผลผูบังคับบัญชาทราบ 
- แจงผูรองเปนหนังสือเพ่ือทราบ 
(กรณีไมแลวเสร็จในครั้งเดียวใหแจงครั้งแรกภายใน 15 วัน 



-3- 
๙. ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน  

๑) ประกาศจัดต้ังศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  
๒) แตงต้ังเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  
๓) แจงคําส่ังใหแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตามคําส่ัง เพ่ือความสะดวกในการประสานการปฏิบัติงาน  

๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ  
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนการทุจริตท่ีเขามายังองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 

จากชองทางตาง  ๆโดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังน้ี 
 

ชองทาง ความถี่ในการ 
ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับ
ขอรองเรียน/รองทุกขเพื่อ

ประสานหาทางแกไข
ปญหา 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ทุกคร้ังท่ีมีการรองเรียน ภายใน 1 วันทําการ  
รองเรียนทางโทรศัพท 
๐-๔๕๙๖-๙๘๓๘ 

ทุกวันทําการ ภายใน 1 วันทําการ  

รองเรียนผานตูรองทุกข รองเรียน ทุกวันทําการ ภายใน 1 วันทําการ  
ทางไปรษณีย ทุกคร้ัง ภายใน 1 วันทําการ  
รองเรียนผานเว็บไซต
www.suksawad.go.th 

ทุกวันทําการ ภายใน 1 วันทําการ  

รองเรียนทาง
gazzyballoon@gmail.com 

ทุกวันทําการ ภายใน 1 วันทําการ  

รองเรียนทาง Facebook ทุกวันทําการ ภายใน 1 วันทําการ  
สายตรงนายกองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสด์ิ ๐๙๕-๙๒๕๙๙๕๐ 

ทุกวันทําการ ภายใน 1 วันทําการ  

๑๑. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๑๑.๑ ใชถอยคําหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย  

1) ช่ือ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส  
๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส  
3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องท่ีรองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล 

ขอเท็จจริงหรือช้ีชองทางแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี ชัดแจงเพียงพอท่ีสามารถดําเนินการ
สืบสวน/สอบสวนได  

๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี) 
๑๑.๒ ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวท่ี

เสียหายตอบุคคลอ่ืนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
๑๑.๓ เปนเรื่องท่ีผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาท่ี

ตาง  ๆของเจาหนาท่ีสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  
๑๑.๔ เร่ืองรองเรียน/แจงเบาะแสท่ีมีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอหรือไมสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมได

ในการดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบเปนขอมูลและเก็บเปน
ฐานขอมูล 
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๑๑.๕ ใหเปนคํารองเรียนท่ีเขาลักษณะดังตอไปน้ี  
๑) คํารองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีเปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหระบุพยานหลักฐาน

แวดลอมชัดเจนและเพียงพอท่ีจะทําการสืบสวน สอบสวนตอไปได ซ่ึงเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงจะรับไวพิจารณาเปนการเฉพาะเร่ือง  

๒) คํารองเรียน/แจงเบาะแสท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเร่ืองท่ีศาลไดมีคํา
พิพากษาหรือคําส่ังท่ีสุดแลว  

๓) เร่ืองรองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงหรือองคกรอิสระท่ีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ เวนแตคํารองจะระบุวาหนวยงานดังกลาวไม
ดําเนินการหรือดําเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนา ท้ังน้ี ข้ึนอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา  

๔) คํารองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีเกิดจากการโตแยงยังสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกัน
นอกเหนือ 

จากหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาวาจะรับไวพิจารณาหรือไมเปนเร่ือง
เฉพาะกรณี  
๑๒. การบันทึกขอรองเรียน  

๑) กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยรายละเอียด คือ ช่ือ-สกุล ผูรองเรียน ท่ีอยู หมายเลข
ติดตอกลับเร่ืองรองเรียนการทุจริต พฤติการณท่ีเก่ียวของและสถานท่ีเกิดเหตุ  

๒) ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียนลงในสมุดรับเรื่องรองเรียนการทุจริต
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  
๑๓. การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับขอรองเรียน  

๑) หากเรื่องรองเรียนอยูในอํานาจหนาท่ีของกองหรือสํานักใหหนวยงานน้ันรายงานผลใหผูรองเรียน
ทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับเรื่องรองเรียนและสําเนาใหเจาหนาท่ีศูนยฯ จํานวน ๑ ชุด เพ่ือ
จะไดรวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสตอไป  

๒) หากเรื่องรองเรียนน้ันผูบังคับบัญชามอบหมายใหเจาหนาท่ีประจําศูนยฯ ดําเนินการโดยตรงให
เจาหนาท่ีประจําศูนยฯ รายงานผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับเร่ืองรองเรียน  
๑๔. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน  

๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนประจําไตรมาสรายงานใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลสุขสวัสด์ิทราบทุกไตรมาส  

๒) รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลังจากส้ินปงบประมาณเพ่ือนํามาวิเคราะหการจัดการขอ
รองเรียนในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอยางแบบคํารองเรียน/แจงเบาะแส (ดวยตัวเอง) 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  

 เภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ 
วันท่ี...........เดือน............................................พ.ศ.................. 

เร่ือง .....................................................................................  

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  

ขาพเจา...........................................................อายุ.............ป อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.......  
ตําบล....................................อําเภอ................................จังหวัด........................โทรศัพท...................................  
อาชีพ..............................................................ตําแหนง........................................................................................  
เลขท่ีบัตรประชาชน.......................................................................ออกโดย.........................................................  
วันออกบัตร...................................บัตรหมดอายุ...................................มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแส  
ตอตานการทุจริต เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ พิจารณาดําเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและ
แกไขปญหาในเร่ือง  
.............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
ท้ังน้ี ขาพเจาขอรับรองวาคําขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตามขอความขางตนเปนจริงทุกประการ โดยขาพเจาขอ
สงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/แจงเบาะแส (ถามี) ไดแก  
๑)......................................................................................................จํานวน............................ชุด
๒)......................................................................................................จํานวน............................ชุด
๓)......................................................................................................จํานวน............................ชุด  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป  
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

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


