
 
 
 

 
 
 

คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสมีา 



ค าน า 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนด
ทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการสร้างการมสี่วนร่วมจากทุกภาคีเครอืข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตคอร์รปัช่ัน 
การสง่เสรมิและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา นากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเรจ็อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นอกจากนี ้ยังมีหน้าทีส่ าคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรือ่งรอ้งเรียนการทจุริต
และประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริตองค์การบรหิารส่วนต าบลหนอง
สรวง   ตั้งอยู่บนหลักพื้นฐานของหลกัธรรมาภิบาล (Good Govermance) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัตงิานกระบวนการจัด
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทจุริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัตงิาน (Work Instruction) สอดรบักับ
กระบวนการจัดการเรื่องราวรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ ของส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าคู่มือคู่มือการปฏิบัติงานกระบวน การจัดเรือ่งรอ้งเรียนการทจุริต/แจ้งเบาะแสด้านการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบ จะเป็นประโยชน์สาหรบัหน่วยงานและบุคลากรผูป้ฏิบตัิงานที่จะน าไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ  
 
 
            สมคิด  เมธาวิรัตน์ 

(นางสมคิด   เมธาวิรัตน์) 
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง  

    



บทท่ี 1                                                                                                                       
บทนำ 

1.  หลักการและเหตุผล  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง มีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนด
ทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงทุกระดับ ก าหนดมาตรการปลูก
จิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริต 
โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพัฒนา น ากลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชน
ได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เช่ือมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน น าไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์
ของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index)  

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ส าคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ  จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ในส่วนการปฏิบัติงานนั้น ด าเนินการตามกระบวนงาน
จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ก าหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจาก
ประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  ซึ่งอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต 
การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ  จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง จ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลหนอง
สรวง เพื่อให้แนวทางการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่น ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเป็นส าคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา 
และการฟื้นฟู บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป  
 
 
 
 
 
 

/2. วัตถุประสงค์...  
 



2. วัตถุประสงค์  
1) เพื่อใหบุ้คลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทาง การด าเนินงาน

ให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) เพื่อใหม้ั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ที่สอดคล้องกบัข้อก าหนด ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

3) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัตงิาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กบัผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม ่
พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใ่ห้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการใหส้ามารถเข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากกระบวนการทีม่ีอยู ่รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน  

4) เพื่อพิทกัษ์สิทธิของประชาชนและผูร้้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance)  
 

3. บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายส าคัญในการขับเคลือ่นนโยบาย

และมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทจุริตในองค์กร รวมทั้งบรูณาการเช่ือมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการ
ทุจริตคอรัปช่ัน  

1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกบัการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการ รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัต ิการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้
สอดคล้องกบัยุทศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลทีเ่กี่ยวข้อง  

2) ประสาน เรง่รัดและก ากบัใหห้น่วยงานในสงักัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทจุริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  

3) ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรอืการละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่ โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  

4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถ่ิน  
5) ประสานงานเกี่ยวข้องกบัการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุ้มครอง

จริยธรรมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ และ

การคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  

 
 
 
 
 
 

/4. การร้องเรียน...  
 



4.  การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
ผ่านทางส านักปลัด 
    1) Banner รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า www.nongsruang.go.th 
    2) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเทห่์/เอกสาร) 
    3) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเทห่์/เอกสาร) 
    4) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเทห่์/เอกสาร) 
    5) ศูนย์บรกิารข้อมลูภาครัฐเพื่อประชาชน 
    6) โทรศัพท์ 044-973037 
    7) ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ ์
    8) Email ของหน่วยงาน 
    9) ร้องเรียน Line (ศูนย์รับฟงั ปัญหา) 
    10) ร้องเรียนทาง Face book   องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง 
 
5.  หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
1) ช่ือ ที่อยู่ของผูร้้องเรียน/ผู้แจง้เบาะแส  
2) วัน เดือน ป ีของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
3) ข้อเท็จจรงิ หรือพฤติการณ์ของร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมลู ข้อเท็จจริง หรือ
ช้ีช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกบัการทุจริตของเจ้าหน้าที/่หน่วยงาน จัดแจ้งเพียงพอทีส่ามารถด าเนินการสบืสวน/
สอบสวนได้  
4) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)  
5) ใช้ถ้อยค าสุภาพหรือข้อความสุภาพ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/6. แผนผัง...  



6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/7. ข้ันตอน...  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต 
อบต.หนองสรวง 

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 

3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
      073-271105 

ลงทะเบียนรับ/ประสาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ 

ยุติเรื่องแจ้ง 
ผู้ร้องเรียน 

ไม่ยุติแจ้งเรื่อง 
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

สิ้นสุดการด าเนินการ 
รายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

4. ร้องเรียนช่างทางเฟชบุ๊ค 
              อบต.หนองสรวง 



7.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง รับเรื่องร้องเรียน/แจ้ง

เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 3 ช่องทาง  
2) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่องร้องเรียน/แจ้ง

เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาเหนือ

ข้ึนไป ทราบและพิจารณา  
4) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ /ตอบข้อซักถาม 

ช้ีแจงข้อเท็จจริง  
5) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์เพื่อทราบเบื้องต้น ภายใน 15 วัน  
6) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
7) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผลและสรุป

วิเคราะห์เสนอผู้บริหาร  
8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง  

8.  การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ามายัง
หน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับ
ข้อร้องเรียน เพ่ือประสาน

หาทางแก้ไข 

หมายเหต ุ

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มผีู้ร้องเรียน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต ์ ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย ์ ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนทาง Face Book ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนทางโทรศัพท ์ ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนทาง Email ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนทาง Line ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  
ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับ
ความคิดเห็น 

ทุกวัน ภายใน 15 วันท าการ  

 


