
คู่มือ
การปฏิบัติงานเร่ืองร้องเรียนการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำาบลฝายแก้ว

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 องค์การบริหารส่วนตำาบลฝายแก้ว อำาเภอภเูพีียยง จังหวัดน่าน



คำานำา

ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ตา้นการทุจรติองค์การบริหารส่วนตำาบลฝายแก้ว มีบทบาทหน้าที่หลักในการ
กำากำา หนดทิศทาง วางกรอบการดำาดำา เนินงานการปอองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการปอองกันละปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการปอองกันและปราบปรามการทจุรติคอรัปชั่น โดยมุ่งเน้นการสรา้งธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่นในการตรวจสอบเฝอาระวัง 

ดังน้ัน เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรือ่งร้องเรียนการทจุริตที่อาจเกดิข้ึนในองค์การ
บริหารสว่นตำาบลฝายแกว้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกดิประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและประชาชน และ
อำาอำา นวยความสะดวกต่อเจา้หน้าที่ผูู้ปฏิบัติงาน จึงได้จดัทำาทำา คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดย
ไดร้วบรวมแนวทางการดำาดำา เนินการเรื่องรอ้งเรียนการทุจรติ ทัง้น้ีเพื่อให้การจัดการเรือ่งร้องเรียนการทจุริต
บรรลุผูลสัมฤทธิต์ามภารกจิ 

ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ตา้นการทุจรติ 
         อบต.ฝายแก้ว



สารบัญ

เร่ือง หน้า 

หลักการและเหตุผูล ๑ 

การจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอ่ตา้นการทุจรติองคก์ารบริหารสว่นตำาบลฝายแก้ว  ๑ 

สถานที่ตั้ง ๑ 

หน้าที่ความรับผูิดชอบ ๑ 

วตัถุประสงค์ ๑ 

คำาคำา จำาจำา กัดความ ๑ 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ๒ 

แผูนผูังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทจุรติ ๓ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ๔ 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางตา่ง ๆ ๔ 

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องรอ้งเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔ 

การบันทึกข้อร้องเรียน ๕ 

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผูู้ร้องเรียน ๕ 

การรายงานผูลการจดัการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน ๕ 

ภาคผนวก 

แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวรอ้งเรียนการทุจรติ



คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำาบลฝายแก้ว

๑. หลักการและเหตุผล 
ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ตา้นการทุจรติ องคก์ารบริหารสว่นตำาบลฝายแก้ว มีบทบาทหน้าที่หลักในการ

กำาหนดทศิทาง วางกรอบการดำาเนินงานการปอองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการปอองกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปอองกันและปราบปรามการทจุรติคอรัปชั่น และรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน
การทุจริต จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทจุรติองค์การบริหารส่วนตำาบลฝายแก้ว 
โดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทจุริต ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๓ กำาหนดว่า เเมื่อส่วนราชการใดไดร้ับการ
ตดิต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำานาจหน้าที่ของส่วน
ราชการน้ัน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการน้ันที่จะต้องตอบคำาถามหรือแจ้งการดำาเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ 
วัน หรอืภายในระยะเวลาที่กำาหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ซ่ึงอำานาจหน้าทีด่ำาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจรติ การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดองคก์ารบริหารสว่นตำาบลฝายแก้ว จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ตา้นการ
ทุจรติเทศบาลตำาบลโพธิ์ชัย จำาเป็นต้องดำาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้หลักธร
รมาภิบาล 

๒. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำาบลฝายแก้ว 
มาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารสว่นตำาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๓. สถานท่ีตั้ง 
388 หมู่ 2 สำานักงานองค์การบริหารส่วนตำาบลฝายแก้ว  อำาอำา เภอภูเพียง  จังหวัดน่าน 

๔. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตทีอ่าจเกิดข้ึนในองค์การบริหารส่วนตำาบลฝายแก้ว

๕. วตัถุประสงค์ 
๑) เพื่อให้การดำาดำา เนินงานจัดการเรื่องรอ้งเรียนการทุจรติองค์การบริหารส่วนตำาบลฝายแก้ว มีข้ัน

ตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
๒) เพื่อให้มั่นใจวา่ได้มกีารปฏิบัติตามข้อกำากำา หนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อรอ้ง

เรียนที่กำากำา หนดไว้อยา่งสม่ำาม่ำา เสมอและมีประสิทธิภาพ 
๓) เพื่อพิทกัษ์สิทธิของประชาชนและผูู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance)



 

๖. คำาคำา จำาจำา กัดความ 
เรื่องร้องเรยีน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่

สังกัดองคก์ารบริหารสว่นตำาบลฝายแก้ว เช่น การประพฤติมิชอบหรือมพีฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต หรือพบ
ความผูิดปกติในกระบวนการจดัซ้ือ จัดจา้ง ขององค์การบริหารส่วนตำาบลฝายแก้ว

ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผููพ้บเห็นการกระทำาอันมิชอบด้านการทจุริตคอรัปชั่น เช่น มีสิทธิ
เสนอคำาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อองค์การบริหารส่วนตำาบลฝายแก้ว หรือสว่นราชการที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าท่ี หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานส่วนตำาบลและพนักงานจ้าง 
หน่วยรับเรื่องรอ้งเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริตองคก์ารบริหารสว่น

ตำาบลฝายแกว้
การดำาเนินการ หมายถึง การจดัการกับเรื่องรอ้งเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รบัการแก้ไข

หรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผููร้้องเรียนกรณีที่ผูู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชดัเจน 

๗. ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
1) ร้องเรียนดว้ยตนเอง ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทจุรติองค์การบริหารส่วนตำาบลฝายแก้ว 
๒) ทางไปรษณีย์ (ที่อยู่ 388 หมู่ 2 สำานักงานองค์การบริหารส่วนตำาบลฝายแก้ว  อำาอำา เภอภูเพียง  

จังหวัดน่าน 55000) 
๓) ร้องเรียนทางโทรศพัท์ หมายเลข ๐54 783709 ตอ่ 112  หมายเลขโทรสาร ๐54783709 

ต่อ 111 
๔) ตู้รบัเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ องค์การบริหารส่วนตำาบลฝายแก้ว 
๕) เว็ปไซต์ www.faikreaw.org 
๖) Facebook : องค์การบริหารส่วนตำาบลฝายแก้ว 



-๓-

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนผังข้ันตอนการดำาเนินการแก้ไขปญญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำาบลฝายแก้ว

 อำาเภอภูเพีียยง จังหวัดน่าน

เร่ืองร้องเรียนการทุจริต    
  จดหมายร้องเรียน          องค์การบริหารส่วนตำาบลฝายแก้ว                      เร่ืองร้องเรียนการทุจริต
จากเว็บไซตต์์
หนังสือจังหวัด/อำาเภอ            www.faikreaw.org
  โทรศัพท์ เป็นต้น

ทะเบียนหนังสือรับ
องค์การบริหารส่วนตำาบลฝายแก้ว

(ระยะเวลา ๓ ช่ัวโมง)

ทะเบียนหนังสือรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

และเสนอผูู้บัญชาการส่ังการ
(ระยะเวลา ๑ วัน)

แจกจ่ายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เร่ืองร้องเรียนการทุจริตท่ีต้องพิจารณาวินิจฉัย
   ไปดำาเนินการตามคำาส่ังของ - เสนอตามลำาลำา ดบัขั้น
           ผูู้บังคับบัญชา - แตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
     (ระยะเวลา ๓ ช่ัวโมง) - ดำาดำา เนินการแก้ไข

-รายงานผูลผูู้บังคับบัญชาทราบ 
- แจ้งผูู้ร้องเป็นหนังสือเพื่อทราบ 



(กรณีไม่แล้วเสร็จในคร้ังเดียวให้แจ้งคร้ังแรก
ภายใน ๑๕ วัน)

-๔-

๙. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๑) ประกาศจดัตั้งศนูย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทจุรติองค์การบริหารส่วนตำาบลฝายแก้ว 
๒) แต่งตั้งเจ้าหน้าทีร่ับผูิดชอบประจาศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริตองคก์ารบริหารสว่นตำาบลฝาย

แก้ว
๓) แจ้งคำาคำา สั่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผูู้รับผูิดชอบตามคำาคำา สั่ง เพื่อความสะดวกในการประสานการปฏิบัติ

งาน 

๑๐. การรบัและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 
ดำาดำา เนินการรบัและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจรติที่เข้ามายังเทศบาลตำาบลโพธิช์ัย จาก

ช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำากำา หนด ดังน้ีน้ี

ช่องทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ระยะเวลาดาเนินการ
รบัข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์

เพ่ืียอประสานหาทางแก้ไขปญญหา

หมายเหตตุุ

รอ้งเรียนด้วยตนเอง ทกุครั้งที่มกีารร้องเรียน ภายใน ๑ วันทาการ
ทางไปรษณีย์ ทกุครั้ง ภายใน ๑ วันทาการ

รอ้งเรียนทางโทรศพัท์
๐ 5478 3708 

ทกุวันทำาทำา การ ภายใน ๑ วันทาการ

รอ้งเรียนผู่านตูร้้องเรียน/ร้องทกุข์ข์ ทกุวันทำาทำา การ ภายใน ๑ วันทาการ
ร้องเรียนผูา่นเว็บไซต์
www.frikreaw.org

ทกุวันทำาทำา การ ภายใน ๑ วันทาการ

รอ้งเรียนทาง FaceBook ทกุวันทำาทำา การ ภายใน ๑ วันทาการ

๑๑. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพียฤติมิชอบ 
๑๑.๑ ใช้ถ้อยคำาหรอืข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 

1) ชื่อ ทีอ่ยู่ของผูู้ร้องเรียน/ผูู้แจ้งเบาะแส 
๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
3) ข้อเท็จจริง หรอืพฤติการณ์ของเรื่องที่รอ้งเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชดัเจนว่ามีมูล 

ข้อเท็จจริงหรือชี้ชอ่งทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทจุรติของเจ้าหน้าที่ ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำาดำา เนินการ
สืบสวน/สอบสวนได้ 

๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวตัถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)



-๕-

๑๑.๒ ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตอ้งเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิไดห้วังสรา้งกระแสหรือสร้างข่าวที่เสีย
หายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๑.๓ เป็นเรื่องที่ผูู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อนัเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ตา่งๆ ของเจ้าหน้าที่สังกดัเทศบาลตำาบลโพธิช์ัย 

๑๑.๔ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
ในการดำาดำา เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุตเิรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูลและเก็บเป็น
ฐานข้อมูล 

๑๑.๕ ให้เป็นคำาคำา ร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังตอ่ไปน้ี 
๑) คำาคำา ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานหลักฐาน

แวดล้อมชดัเจนและเพียงพอที่จะทาการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ ซ่ึงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๒๒ ธนัวาคม ๒๕๕๑ จึงจะรับไว้พจิารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 

๒) คำาคำา ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุตธิรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลไดม้ี
คำาคำา พพิากษาหรือคำาคำา สั่งที่สุดแล้ว 

๓) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอำาอำา นาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าทีร่ับผูิดชอบ
โดยตรงหรือองคก์รอิสระที่กฎหมายกำากำา หนดไวเ้ป็นการเฉพาะ เว้นแต่คาร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่
ดำาดำา เนินการหรือดำาดำา เนินการแล้วยังไม่มีผูลความคืบหน้า ทัง้น้ี ข้ึนอยู่ในดุลยพินิจของผูู้บังคับบัญชา 

๔) คำาคำา ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งยังสิทธิระหวา่งบุคคลต่อบุคคลด้วยกนั 
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างตน้แล้ว ให้อยู่ในดลุยพินิจของผูู้บังคับบัญชาว่าจะรับไวพ้ิจารณาหรอืไม่
เป็นเรื่องเฉพาะกรณี 

๑๒. การบันทึกข้อร้องเรียน 
๑) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยรายละเอียด คอื ชื่อ-สกุล ผููร้้องเรียน ที่อยู่ หมายเลข

ตดิต่อกลับเรื่องร้องเรียนการทจุรติ พฤตกิารณ์ที่เกี่ยวข้องและสถานที่เกิดเหตุ 
๒) ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ตอ้งบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรบัเรื่องร้องเรียนการทุจรติ

เทศบาลตำาบลโพธิช์ัย 

๑๓. การประสานหน่วยงานเพ่ืียอแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน 
๑) หากเรื่องรอ้งเรียนอยู่ในอำาอำา นาจหน้าที่ของกองหรือสำาสำา นักให้หน่วยงานน้ันรายงานผูลให้ผูู้รอ้ง

เรียนทราบโดยตรงภายใน ๑๕ วนั นับแต่วันที่ได้รบัเรื่องร้องเรียนและสำาสำา เนาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำาจำา นวน 
๑ ชดุ เพื่อจะได้รวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสต่อไป 

๒) หากเรื่องรอ้งเรียนน้ันผูู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำาจำา ศูนยฯ์ ดำาดำา เนินการโดยตรง
ให้เจ้าหน้าที่ประจำาจำา ศูนย์ฯ รายงานผูู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วนั นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

๑๔. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจดัการข้อร้องเรียนประจำาจำา ไตรมาสรายงานให้นายกเทศมนตรี

ตำาบลโพธิ์ชัยทราบทุกไตรมาส 



๒) รวบรวมรายงานสรปุข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณเพื่อนำานำา มาวเิคราะห์การจัดการข้อ
ร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นนำานำา ทางในการแก้ไข ปรับปรุง พฒันาองค์กรต่อไป

ภาคผนวก



ตวัอย่างแบบคาร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ด้วยตวัเอง)

ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ตา้นการทุจรติ 
องค์การบริหารส่วนตำาบลฝายแก้ว 
อำาเภอภูเพียง จังหวดัน่าน 55000

วนัที่...........เดือน............................................พ.ศ..................

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

เรียน นายกองคก์ารบริหารสว่นตำาบลฝายแก้ว

ข้าพเจ้า........................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่.......
ตำาตำา บล...........................................อำาอำา เภอ................................จังหวัด........................โทรศพัท์.....................
......... 
อาชพี.................................................................ตำาตำา แหน่ง.................................................................................
.... 
เลขที่บัตรประชาชน............................................................................ออกโดย....................................................
วันออกบัตร......................................บัตรหมดอายุ...............................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ต่อตา้นการทุจริต เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำาบลฝายแก้ว พจิารณาดาเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาในเรื่อง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ทั้งน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองวา่คำาคำา ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามข้อความข้างตน้เป็นจริงทุก
ประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) ไดแ้ก่ 
๑)......................................................................................................จำาจำา นวน............................ชุด๒)...............
.......................................................................................จำาจำา นวน............................ชดุ๓)..................................

....................................................................จำาจำา นวน............................ชดุ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาดาเนินการตอ่ไป 

ขอแสดงความนับถือ 



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


