
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  

   

Anti-Corruption Center 

คูมือการปฏิบัติงาน  
กระบวนการจัดเรื่องรองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแส
ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



คํานา 
 
    ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ มีบทบาทหนาที่หลักใน
การกําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การ
สงเสริมและคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต เพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยรวม
กําหนดเปาหมายการพัฒนา นากลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือ
ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สําคัญในการประสาน ติดตาม
หนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการรองเรียน
ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 3 ชองทาง ประกอบดวย 1) ตูไปรษณีย 169 ม.9 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง 
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐ 2) เว็บไซต” องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ http://www.suksawad.go.th 3) 
เฟสบุค “องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์” ตั้งอยูบนหลักพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good 
Govermance)  
     ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ ไดทบทวนคูมือการ
ปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเปนวิธีปฏิบัติงาน 
(Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข ของสํานักปลัด องคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือคูมือการปฏิบัติงานกระบวน การจัดเรื่องรองเรียนการ
ทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปนประโยชนสาหรับหนวยงานและบุคลากร
ผูปฏิบัติงานที่จะนาไปเปนมาตรฐานอยางมีคุณภาพ  
 
 
            ภูริต  อภิรักษวรการ 

(นายภูริต   อภิรักษวรการ) 
  นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  



บทที� 1 

บทนํา 

1.หลกัการและเหตุผล  

     ศูนยป์ฏบิตักิารต่อต้านการทุจรติ องคก์ารบรหิารส่วนตําบลสุขสวสัดิ � มบีทบาทหน้าที�
หลกัในการกําหนดทศิทาง วางกรอบการดําเนินงานการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิ

ชอบ การส่งเสรมิและคุ้มครองจรยิธรรมของส่วนราชการ ใหส้อดคล้องกบัยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ เพื�อใช้เป็นเครื�องมอืสําคญัในการสรา้งการมสี่วนร่วมจากทุกภาคี

เครอืข่ายด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติคอร์รปัชั �น การส่งเสรมิและคุ้มครองจรยิธรรม

บุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนตําบลสุขสวสัดิ �ทุกระดบั กําหนดมาตรการปลกูจติสานึก ป้องกนั ปราบปราม 
และสรา้งเครอืข่าย ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ มุ่งเน้นป้องกนัการทุจรติ โดยร่วมกําหนด

เป้าหมายการพฒันา นากลยุทธ์การป้องกนั การส่งเสรมิและคุ้มครองจรยิธรรมไปสู่การปฏบิตัติาม
แผนงานโครงการที�วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดยีวกนั คอื ความสําเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ประชาชนไดร้บับรกิารที�ด ีมคีวามพงึพอใจ เชื�อมั �น และศรทัธาต่อการบรหิารราชการของหน่วยงาน นา

ไปสู่ค่าดชันีภาพลกัษณ์ของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index)  
 

    นอกจากนี� ยงัมหีน้าที�สําคญัในการรบัแจง้เบาะแสและเรื�องรอ้งเรยีน ประสาน ตดิตาม 
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการเรื�องรอ้งเรยีนทุจรติและประพฤตมิชิอบ จากช่องทางการรอ้งเรยีนขง

ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ 3 ช่องทาง 3 ช่องทาง ประกอบดว้ย 1) ๑๔๔ ม.) ต.สุขสวสัดิ � อ.ไพรบงึ 
จ.ศรสีะเกษ ๓๓๑๘๐ 2) เวบ็ไซต ์องคก์ารบรหิารส่วนตําบลสุขสวสัดิ � http://www.suksawad.go.th  3) 

เฟชบุ๊ค “องค์การบรหิารส่วนตําบลสุขสวสัดิ �” ในส่วนการปฏบิตังิานนั �น ดําเนินการตามกระบวนงาน

จดัการเรื�องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์ ที�สอดคล้องกบัพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิาร
กจิการบา้นเมอืงที�ด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 38 กําหนดว่า “เมื�อส่วนราชการใดไดร้บัการตดิต่อสอบถามเป็น

หนงัสอืจากประชาชน หรอืส่วนราชการดว้ยกนัเกี�ยวกบังานที�อยู่ในอํานาจหน้าที�ของส่วนราชการนั �น ให้
เป็นหน้าที�ของส่วนราชการนั �นที�จะต้องตอบคาถามหรอืแจง้การดําเนินการใหท้ราบภายใน 15 วนั หรอื

ภายในระยะเวลาที�กําหนดบนพื�นฐานของหลกัธรรมาภบิาล (Good Governance)  

    ซึ�งอํานาจหน้าที�ดําเนินการเกี�ยวกบัขอ้รอ้งเรยีนการทุจรติ การปฏบิตัหิรอืการละเว้น 
การปฏบิตัหิน้าที�โดยมชิอบของเจา้หน้าที�ส่วนราชการ จงึเป็นเรื�องที�ศูนยป์ฏบิตักิารต่อต้านการทุจรติ

องค์การบรหิารส่วนตําบลสุขสวสัดิ � จาํเป็นต้องดําเนินการเพื�อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
นอกจากนี�ยงัไดบ้รูณาการรว่มกบัศูนยจ์ดัการเรื�องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์ศูนยย์ุตธิรรมชุมชนตําบลสุขสวสัดิ � 

เพื�อให้แนวทางการดําเนินงานเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เกิดเป็นรูปธรรม มมีาตรฐาน และมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สรา้งภาพลกัษณ์และความเชื�อมั �น 
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนเป็นสําคญั ภายใต้การอภบิาลระบบการรบัเรื�องราวรอ้งเรยีน/รอ้ง

ทุกข ์ คอืการป้องกนั ส่งเสรมิ การรกัษา และการฟื�นฟู บนพื�นฐานของหลกัธรรมาภบิาล(Good 
Governance) ของระบบอยา่งสงูสุดและยั �งยนืต่อไป 

/วัตถุประสงค...  



 
2. วัตถุประสงค  
    1) เพื่อใหบุคลากรผูเกี่ยวของ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถนาไปเปนกรอบแนวทาง 
การดําเนินงานใหเกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
    2) เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย 
ที่เก่ียวของกบัการเรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ  
    3) เพื่อเปนหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามา
ปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทางานเปนมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผู
ใหบริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการใน
การปฏิบัติงาน  
    4) เพื่อพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance)  
 

3. บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบ  
 

    มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสําคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น  
    1) เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสวนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติ การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวของ  
    2) ประสาน เรงรัดและกากับใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ  
    3) ดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดย
มิชอบของเจาหนาที่ในสวนราชการ  
    4) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น  
    5) ประสานงานเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุมครองจริยธรรมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  
    6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบ และการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ  
    7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เก่ียวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย  
 
 
 

/4.การรองเรียน...  



 
4. การรองเรียน/แจงเบาะแส  
    1)  ๑๔๔ ม.๗ ต.สุขสวัสดิ ์อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐ 

-หนังสือรองเรียน (ลงชื่อผูรองเรียน)  
-บัตรสนเทห (ไมลงชื่อไมรองเรียน)  
2) เว็บไซต องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์ 
-http://www.suksawad.go.th 
3) เฟชบุค “องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ”์  

5.หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
1) ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส  
2) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส  

     3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของรองเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจน
วามีมูล ขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่/หนวยงาน จัดแจงเพียงพอ
ที่สามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได  
     4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี)  

-ใชถอยคาสุภาพหรือขอความสุภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/6.แผนผัง...  



6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/7.ขั้นตอน...  

๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง  

๒.ร้องเรียนผา่นเว็บไซต์ 

ลงทะเบียนรับ/ประสาน 

หนว่ยงานที�รับผิดชอบดําเนินการ 

๓.ร้องเรียนทางโทรศพัท์ 

๐-๔๕๙๖-๙๘๓๘,๐๘๙-๕๐๗๕๖๐๐ 

๔.ร้องเรียนช่องทางเฟซบุ๊ค 

องค์การบริหารสว่นตําบลสขุสวสัดิ� 

ยตุเิรื�อง 

แจ้งผู้ ร้องเรียน/ร้องทกุข์ 

สิ �นสดุการดําเนินการ 

รายงานผลให้ผู้ ร้องเรียนทราบ 

ไมย่ตุเิรื�อง 

แจ้งเรื�องผู้ ร้องเรียน/ร้องทกุ 

ศนูย์ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริต 

องค์การบริหารสว่นตําบลสขุสวสัดิ� 



7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
     1) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ รับเรื่อง
รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน 3 ชองทาง  
     2) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหา ของเรื่อง
รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     3) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทาหนังสือถึง
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา  
     4) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของเดินการ /ตอบ
ขอซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง  
     5) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข เพื่อทราบเบื้องตน
ภายใน 15 วัน  
     6) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการ
ดําเนินงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  
     7) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการ
ประมวลผลและสรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร  
     8) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเก็บเรื่อง  
8. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาแสดานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้ 
 

ชองทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับขอรองเรียน 
เพื่อประสานหาทางแกไข 

หมาย
เหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ทุกครั้งที่มีผูรองเรียน ภายใน ๑๕ วันทําการ  
รองเรียนผานเว็ปไซต ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  
รองเรียนผานไปรษณีย ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  
รองเรียนผาน เฟสบุค ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



แบบคํารองเรียน/รองทุกข(ดวยตนเอง)  (แบบคํารอง ๑)  
 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐  
วันที.่........เดือน.....................พ.ศ................  
 

เรื่อง ………………………………………………………….  
 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
  

   ขาพเจา.....................................................อาย.ุ...............ป อยูบานเลขที่.................หมูที่.......
ตําบล...............................อําเภอ...................................จังหวดั...........................โทรศัพท....................................
อาชีพ...................................................................ตําแหนง................................................................................... 
เลขที่บัตรประชาชน.................................................................................ออกโดย...............................................
วันออกบัตร...............................บัตรหมดอายุ............................มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแสการ
ตอตานการทุจริต เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ พิจารณาดําเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและ
แกไขปญหาในเรื่อง..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
    ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคําขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต ตามขางตนเปน
จริงทุกประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข(ถาม)ีไดแก  

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดาเนินการตอไป 
  

        ขอแสดงความรับถือ 
 
 

(............................................) 
ผูรองเรียน 


