
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลสาวแห 
อําเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๔๐ 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 



คํานํา 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลสาวแหมีบทบาทหน้าที่หลักในการกําหนด

ทิศทาง วางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสริมและ 
คุ้มครองจริยธรรม ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ สําคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นการ ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐภาคเอกชนโดยร่วมกําหนดเป้าหมายการพัฒนากล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตาม แผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลนอกจากนี้ยังมี หน้าที่สําคัญในการประสานติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ ชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วย 

๑. ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่องค์การบริหารส่วนตําบลสาวแห เลขที่ หมู่ที่ ๑ 
ตําบลสาวแห อําเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๔๐ 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สานักงานที่www.saohae.go.th  
๓. ร้องเรียนผ่านทางเฟซบุ๊คองค์การบริหารส่วนตําบลสาวแห  
๔. รอ้งเรียนทางตู้ไปรษณีย์ 

- หนังสือร้องเรียน(ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
- บัตรสนเท่ห์(ไม่ลงชื่อไม่ร้องเรียน)  

๕. ร้องเรียนทางโทรศัพท์/ศูนย์ดํารงธรรมตําบลสาวแห ๐๕๓-๕๐๑๙๒๙  
5. ร้องเรียนทางLINE แจ้งข่าวการทุจริต สาวแห 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลสาวแห  
ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือ
เป็น วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสานักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลสาวแห หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต/ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ที่จะ นําไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ 
 
 
 

           ชนะชาญ ศรีปัญญา  
        (นายชนะชาญ ศรีปัญญา)  
  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสาวแห 

 
 

บทที่ ๑ 



                                                             บทนํา 
1.หลักการและเหตุผล 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลสาวแห มีบทบาทหน้าที่หลักใน การ  
กําหนดทิศทางวางกรอบการดาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการส่งเสรม และ 
คุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติวาด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
เพ่ือ ใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริต คอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลสาวแหทุกระดับ กําหนด
มาตรการ ปลูกจิตสานึกป้องกันปราบปรามและสร้างเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้น
ป้องกันการทุจริต โดยร่วมกําหนดเป้าหมายการพัฒนา นากลยุทธการป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครอง จริยธรรม
ไปสู่การปฏิบัติตาม แผนงานโครงการที่วางไวไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ประชาชนได้รับ บริการที่ดี มีความพงพอใจ เชอมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการของ หน่วยงาน
นาไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของ ประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index) 

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สําคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบจากชองทางการร้องเรียนของศูนย์ ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต ๓ ช่องทาง ประกอบด้วย ๑) เว็บไซด์ WWW.Saohae.go.th ๒) เฟชบุ๊ค“องค์การ บริหารส่วน
ตําบลสาวแห” ๓) องค์การบริหารส่วนตําบลสาวแห โทร ๐๔๓-๕๐๑๙๒๙ ในสว่นการปฏิบัติงานนั้น ดําเนินการ
ตามกระบวนงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และ วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตราต๘ กําหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับ การติดต่อสอบถาม เป็น
หนังสือจากประชาชนหรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้นให้เป็นหน้าที่ 
ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคําถามหรือแจ้งการดําเนินการให้ทราบภายใน ๑๕ วัน หรือภายในระยะเวลาที่ 
กําหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ซึ่งอํานาจหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติ 
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วน
ตําบล สาวแห จําเป็นต้องดําเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับ
ศูนย์ จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลสาวแห เพื่อให้แนวทางการดําเนินงานเป็นไปใน
ทิศทาง เดียวกันเกิดเป็นรูปธรรมมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน
สร้าง ภาพลักษณ์และความเชื่อม่ันตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสําคัญภายใต้การอภิบาลระบบการ
รับ เรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์คือการป้องกันส่งเสริมการรักษาและการฟ้ืนฟูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 
 

/วัตถุประสงค์… 



๒. วัตถุประสงค ์
๑) พ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนําไปเป็นกรอบแนวทาง การ  

ดําเนินงานให้เกิดรูปธรรมปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ใช้เป็น แนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกําหนดระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา 
ปฏิบัติงาน ใหม่พัฒนาให้การทํางานเป็นมืออาชีพรวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการให้
สามารถเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

๔) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตามหลักธรรมาภิบาล (Good  
Governance) 
 

๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
มีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสําคัญในการขับเคลื่อน 

นโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้าน การทุจริตคอรัปชั่น 

๑) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ของส่วนราชการรวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน
ราชการ ให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้อง 

๒) ประสาน เร่งรัดและกํากับให้หน่วยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

๓) ดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ 
ชอบ ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ 

๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น 
๕) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ  

คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6) ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 

ชอบ และ การคุ้มครองจริยธรรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๗) ปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

/๔.การร้องเรียน... 



๔. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
    ๑) เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลสาวแห  

-http://www.saohae.go.th  
    ๒) เฟชบุ๊ค“องค์การบริหารส่วนตําบลสาวแห” 
    ๓) องค์การบริหารส่วนตําบลสาวแห โทร ๐๕๓-๕๐๑๔๒๙  
๕.หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ๑) ชื่อที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส  
    ๒) วันเดือนปีของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
    3) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของร้องเรื่องร้องเรียน/เรื่องแจ้งเบาะแสปรากฏอย่างชัดเจนว่ามี 

มูล ข้อเท็จจริง หรือช่องทางการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่ 
สามารถ ดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 

    ๔) ระบุพยานเอกสารพยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)  
        -ใช้ถ้อยคําสุภาพหรือข้อความสุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนผัง... 



๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
        ยุติ    ไม่ยุต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 /7. ขั้นตอน… 

๑. ร้องเรียนด้วยตัวเอง 
 

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
 

๓. ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ 
๐๔๓-๕๐๑๔๒๙ 

 

๔.ร้องเรียนผ่านช่องทางเฟชบุ๊ค 
องค์การบริหารส่วนตําบลสาวแห 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนตําบลสาวแห 

 

ลงทะเบียนรับ/ประสานหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบดําเนินการ 

 

ยุติเรื่องผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 

ไม่ยุติแจ้งเรื่องผู้ 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

สิ้นสุดการดําเนินการรายงานผลให้ผู้ 
ร้องเรียนทราบ 

 



๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลสาวแห รับเรื่อง  

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน ๓ ช่องทาง 
๒) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่อง  

ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือถึง 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปทราบและพิจารณา 
๔) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ/ตอบ 

ข้อ ซักถามชี้แจงข้อเท็จจริง 
๕) เจ้าหนาที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์เพ่ือทราบเบื้องต้นภายใน  

๑๕ วัน 
๖) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ  

ดําเนินงานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๗) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเก็บข้อมูลในระบบสารบรรณเพ่ือการประมวลผล  

และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
8) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจัดเก็บเรื่อง  

8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่  

เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางๆโดยมีข้อปฏิบัติตามที่กําหนดดังนี้ 
 

ช่องทาง 
 

ความถี่ในการตรวจสอบ 
ช่องทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับข้อร้องเรียน  
เพื่อประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 
 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน ๑๕ วันทําการ  
ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  
ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  
ร้องเรียนผ่านทางเฟซบุ๊ค ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(แบบคําร้อง ๑)  
แบบคําร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง) 

ศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลสาวแห  
             อําเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๕๐ 

 
  วันที่..............เดือน..........................เพ.ศ………………. 
 

เรื่อง ……………………………………………………… 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสาวแห  

ข้าพเจ้า..................................................อายุ..............ปี อยูบ่้านเลขท่ี................หมู่ที่....... ......... 
ตําบล...............................อําเภอ................................จังหวดั..... .............................โทรศัพท์................................. 
อาชีพ................................................................ตําแหน่ง................................................. ....................................... 
ถือบัตร………………………………………………………………เลขที่..............................................ออกโดย......................... 
วันออกบัตร..................................บัตรหมดอายุ..................................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือให้
องค์การ บริหารส่วนตําบลสาวแห พิจารณาดําเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา 
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคําร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามข้างต้นเป็นจริงและยินดีและรับผิดชอบทั้ง 
ทางแพ และทางอาญาหากจะพึงมี 

โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี) ได้แก่  
๑)..................................................................................................................จํานวน..................ชุด 
2).................................................................................................................. จํานวน..................ชุด 
๓).............................................................................................................. ....จํานวน..................ชุด  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 

 
ขอแสดงความนับถือ 

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

 


