
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจดัการเรื่องรองเรยีนการทุจรติ/แจงเบาะแส 

ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คํานํา 
 

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลทาเยี่ยม มีบทบาทหนาที่หลักในการ
กําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริม
และคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน และปราบปราม
การทุจริต เพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขาย ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยรวมกําหนด
เปาหมายการพัฒนากลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไว ไปสู เปาหมายเดียวกัน               
คือ ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนอกจากนี้ ยังมีหนาที่สําคัญในการประสาน ติดตาม
หนวยงานที่เก่ียวของเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรยีนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทาง การรองเรียน
ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต ๔ ชองทาง ประกอบดวย 1) ดวยตนเอง องคการบริหารสวนตําบล       
ทาเย่ียม หมูที่ 2 ตําบลทาเยี่ยม อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 2) เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลทาเย่ียม 
https://www.thayiam.go.th 3) เฟซบุค “องคการบริหารสวนตําบลทาเยี่ยม” 4) กลองรับเรื่องรองเรียน
การทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลทาเย่ียม 
 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลทาเยี่ยม   
ไดทบทวนคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัด การเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติ     
มิชอบเพื่อเปนวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกขของ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาเยี่ยม หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัด การเรื่อง
รองเรียนการทุจริต/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปนประโยชนสําหรับหนวยงาน และ
บุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีจะนําไปเปนมาตรฐานอยางมีคุณภาพ 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลทาเย่ียม 
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บทที่ 1 
 

บทนาํ 
 

1.หลักการและเหตุผล  
 

  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลทาเย่ียม มีบทบาทหนาที่หลัก   
ในการกําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ       
การสงเสริม และคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน      
และปราบปรามการทุจริต เพื่อใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขาย             
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลทาเย่ียมทุกระดับ กําหนดมาตรการ ปลูกจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม และสรางเครือขาย   
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต มุงเนนปองกันการ ทุจริตโดยรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนากลยุทธ
การปองกันการสงเสริมและคุมครองจริยธรรมไปสูการปฏิบัติตาม แผนงานโครงการที่วางไวไปสูเปาหมาย
เดียวกัน คือ ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชน ไดรับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ 
เชื่อมั่น และศรัทธาตอการบริหารราชการของหนวยงาน นําไปสูคาดัชนีภาพลักษณ ของประเทศไทย             
(CPI:Corruption Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหนาที่สําคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่อง รองเรียน 
ประสาน ติดตาม หนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทาง 
การรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตโดยมี ๔ ชองทาง ประกอบดวย 1) ดวยตนเอง องคการ
บริหารสวนตําบลทาเย่ียม หมูท่ี 2 ตําบลทาเยี่ยม อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 2) เว็บไซตองคการบริหาร
สวนตําบลทาเย่ียม https://www.thayiam.go.th 3) เฟซบุค “องคการบริหารสวนตําบลทาเย่ียม”          
๔) กลองรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลทาเยี่ยม ในสวนการปฏิบัติงาน ดําเนินการ
ตามกระบวนงานจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ท่ีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑ         
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กําหนดวา “เมื่อสวนราชการใดไดรับการ
ติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน หรือสวน ราชการดวยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาที่ของ    
สวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบ    
ภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดบนพื้นฐานของ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)     
ซึ่งอํานาจหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติ หรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่        
โดยมิชอบของเจาหนาที่สวนราชการ จึงเปนเรื่องที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบล
ทาเยี่ยมจําเปนตองดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน นอกจากน้ียังไดบูรณาการรวมกับ
ศูนยจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลทาเยี่ยม เพื่อใหแนวทางการดําเนินงานเปนไป  
ในทิศทางเดียวกัน เกิดเปนรปูธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแกไขปญหาของ
ประชาชนสรางภาพลักษณและความเชื่อมั่น ตอบสนองความตองการของประชาชนเปนสําคัญ ภายใตการ 
อภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข คือการปองกัน สงเสริม การรักษา และการฟนฟูบนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป  
 
 

/๒. วัตถุประสงค... 
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2. วัตถุประสงค 
  

  1) เพื่อใหบุคลากรผูเก่ียวของ หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนว
ทางการดําเนินงานใหเกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส 
ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  2) เพื่อใหม่ันใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย 
ที่เก่ียวของกับการจัดการเรื่องรองเรยีน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ  
  3) เพื่อเปนหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามา
ปฏิบั ติงานใหม พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก             
หรือผูใหบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุง
กระบวนการ ในการปฏิบัติงาน  
  4) เพื่อพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance)  
 

3. บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่รับผดิชอบ 
  

  มีบทบาทหนาท่ีในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสําคัญในการ
ขับเคลื่อน นโยบาย และมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกร รวมท้ังบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น  
  1) เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต         
และประพฤติมิชอบของสวนราชการ รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต          
และประพฤตมิชิอบของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวของ  
  2) ประสาน เรงรัด และกํากับใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ  
  3) ดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี   
โดยมิชอบของเจาหนาที่ในสวนราชการ  
  4) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจรยิธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น  
  5) ประสานงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
และการคุมครองจริยธรรมกับหนวยงานที่เก่ียวของ  
  6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต            
และประพฤตมิชิอบและการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของ  
  7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เก่ียวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย  
 
 
 

/4.การรองเรียน... 
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4. การรองเรียน/แจงเบาะแส  
 

  1) ดวยตนเอง องคการบริหารสวนตําบลทาเยี่ยม หมูท่ี 2 ตําบลทาเยี่ยม อําเภอสากเหล็ก 
จังหวัดพิจิตร  
  2) เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบล https://www.thayiam.go.th  
  3) เฟซบุค “องคการบริหารสวนตําบลทาเย่ียม”  
  ๔) กลองรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลทาเยี่ยม  
 

5. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  

  1) ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส  
  2) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส  
  3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณ ประกอบเรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจน 
วามีมูลขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจาหนาที่/หนวยงาน ชัดแจง      
เพียงพอที่จะสามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได  
  4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี) – ใชถอยคําสุภาพหรือขอความ
สุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/6. แผนผัง… 
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6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 

 
  

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

/7. ขั้นตอน… 

 

๑. รองเรียนผานตูไปรษณีย 

๒. รองเรียนผานทางเว็บ

3. รองเรียนผานเฟซบุค

4. รองเรียนผานกลองรับเร่ืองรองเรียนฯ 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

องคการบริหารสวนตําบลทาเยี่ยม 

ลงทะเบียนรับ/ประสานหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

ยุติเร่ือง - แจงผูรองเรียน ไมยุต ิ- แจงเร่ืองผูรองเรียน

สิ้นสุดการดําเนินการรายงานผล 

ใหผูรองเรียนทราบ 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  

  1) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลทาเย่ียม รับเรื่อง 
รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน ๔ ชองทาง  
  2) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหาของเรื่อง
รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  3) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือถึง 
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา  
  4) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ/ 
ตอบขอซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง  
  5) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข เพื่อทราบเบื้องตน
ภายใน 15 วัน  
  6) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการ 
ดําเนินงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  
  7) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการ
ประมวลผล และสรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร  
  8) เจาหนาที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 
  

8. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  

  ดําเนินการรับและติดตาม ตรวจสอบ ขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบ ที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้ 
 

 
ชองทาง 

 

ความถี่ 
ในการตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับ 
ขอรองเรียน เพื่อ 

ประสานหาทางแกไข 

 
หมายเหต ุ

รองเรียนดวยตัวเองผาน 
กลองรับเรื่องรองเรียน 

ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

รองเรียนผานตูไปรษณีย ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  
รองเรียนผานเว็บไซต ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  
รองเรียนทางเฟซบุค ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบคํารองเรียน/แจงเบาะแส 

การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
 

              ทีท่าํการองคการบริหารสวนตําบลทาเย่ียม 
              อาํเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160 
 
      วันที ่         เดือน                       พ.ศ.                . 
 
เรื่อง                                                                                                                            . 
 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลทาเย่ียม 
 
  ขาพเจา                                                                               อายุ             ป 
อยูบานเลขที่                   หมูที่            ตาํบล                                อาํเภอ                              .                         
จังหวัด                           โทรศพัท                                 อาชพี                                           .                              
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน                                                      ออกโดย                              .                             
วันที่ออกบัตร                           วันที่หมดอายุ                               . 
 

  ขาพเจามีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให
องคการบริหารสวนตําบลทาเย่ียม พิจารณาดําเนินการตรวจสอบ หรือชวยเหลือ และแกไขปญหา ในเรื่อง     . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
 

  ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคําขอรองเรียน/แจงเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ        
ตามขางตนเปนจริงทุกประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี) 
ไดแก    1)                                                                        จํานวน            ชุด 
  2)                                                                                จํานวน             ชุด 
  3)                                                                             จํานวน             ชุด 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 ลงชื่อ                                    ผูย่ืนคํารอง     ลงชื่อ                                    เจาหนาที่      
            (                                    )                       (                                    ) 
 

/ความเห็น... 
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ความเห็นหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล     
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
 
 
             ลงชื่อ                                   . 
                               (นางสาวอุสาห เทียนโต) 
                                                                                        หัวหนาสาํนักปลัด 
 
ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
 
 
             ลงชื่อ จาเอก                                   . 
                                       (วิทยา  สิงหลอ) 
                                                                              ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาเย่ียม 
 
คําสั่งของนายกองคการบริหารสวนตําบลทาเย่ียม 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
 
       ลงชื่อ                                   . 
          (นางกานดา  สสุีข) 
                            นายกองคการบริหารสวนตาํบลทาเย่ียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานสถติิการรับแจงเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

( 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 ) 
 

เดือน จํานวนเรื่อง 
รองเรียน 

ดําเนินการ 
เรียบรอยแลว 

อยูระหวาง 
ดําเนนิการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

ตุลาคม 2562 - - - - 
พฤศจิกายน 2562 - - - - 
ธันวาคม 2562 - - - - 
มกราคม 2563 - - - - 
กุมภาพันธ 2563 - - - - 
มีนาคม 2563 - - - - 
เมษายน 2563 - - - - 
พฤษภาคม 2563 - - - - 
มิถุนายน 2563 - - - - 

รวม - - - - 
 

องคการบริหารสวนตําบลทาเยี่ยม ไมมีเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส การทุจริตและประพฤติมชิอบ 


