
 

 

 

คูมือการปฏบิตัิงาน 
กระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน 

การทุจริต/แจงเบาะแส  
ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ 

 



 
คํานํา 

 
 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย มีบทบาทหนาท่ีหลักในการ     
กําหนดทิศทางวางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริม
และคุมครองจรยิธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขาย ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน โดยรวมกําหนด    
เปาหมายการพัฒนากลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไวไปสูเปาหมายเดียวกัน คือความสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีสําคัญในการประสาน ติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบจากชองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการ 
ตอตานการทุจริต 
 คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤต ิ   
มิชอบเพ่ือเปนวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกขของ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการ
เรื่องรองเรียนการทุจรติ/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเปนประโยชนสําหรับหนวยงาน และ
บุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีจะนําไปเปนมาตรฐานอยางมีคุณภาพ 
 
          องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทนํา 
 

๑.หลักการและเหตุผล 
 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย มีบทบาทหนาท่ีหลัก ในการ 
กําหนดทิศทาง วางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริม 
และคุม ครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคีเครือขายดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล       
ตาดกลอยทุกระดับ กําหนดมาตรการ ปลูกจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม และสรางเครือขายในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต มุงเนนปองกันการทุจริตโดยรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนากลยุทธการปองกันการ       
สงเสริมและคุมครองจริยธรรมไปสู การปฏิบัติตาม แผน งานโครงการท่ีวางไวไปสู เปาหมายเดียวกัน คือ      
ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชน ไดรับบริการท่ีดี มีความพึงพอใจ เชื่อม่ัน และ
ศรัทธาตอการบริหารราชการของหนวยงาน นําไปสูคาดัชนีภาพลักษณ ของ ประเทศไทย (CPI:Corruption 
Perception Index) นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีสําคัญในการรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียน ประสาน ติดตาม  
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทาง การ รองเรียนของศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริตโดยมี ๖ ชองทาง ประกอบดวย  
 1) ดวยตนเอง องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย หมูท่ี ๓ ตําบลตาดกลอย อําเภอหลมเกา 

จังหวัดเพชรบูรณ  
 2) โทรศัพท โทร 056-029804 , โทรศัพทมือถือ 081-3790875 , 
     สายดวนนายก 089-9605233 
 3) e-mail : tadkloisao@hotmail.com 
 ๔) เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  http://www.tadkloi.go.th  
 ๕) เฟซบุค “องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย” , line ID :  tadkloi 2558 
 ๖) สงไปรษณีย องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย หมูท่ี ๓ ตําบลตาดกลอย อําเภอหลมเกา 

จังหวัดเพชรบูรณ 
 ในสวนการปฏิบัติงาน ดําเนินการตามกระบวนงานจัดการ เรื่องรองเรียน/รองทุกข ท่ีสอดคลอง
กับ พระราชกฤษฎีกา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 
กําหนดวา “เม่ือสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชนหรือสวนราชการดวยกัน
เก่ียวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้นท่ีจะตองตอบ คําถาม
หรือแจงการดําเนินการ ใหทราบภายใน 15 วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีกําหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) ซ่ึงอํานาจหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการ 
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีสวนราชการ จึงเปนเรื่องท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย จําเปนตองดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 
นอกจากนี้ยังไดบูรณาการรวมกับศูนยจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข ศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลตาดกลอย เพ่ือ
ใหแนวทางการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเปนรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถแกไขปญหาของประชาชน สรางภาพลักษณและความเชื่อม่ัน ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนเปนสําคัญ ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข คือการปองกัน สงเสริมการ
รักษาและการฟนฟูบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิ บาล (Good Governance) ของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืน   
ตอไป 
 
 
 

http://www.tadkloi.go.th/


๒. วัตถุประสงค 
 ๑) เพ่ือใหบุคลากรผู เก่ียวของ หรือเจาหนาท่ีผู รับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทาง       
การดําเนินงานใหเกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 ๒) เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤต ิ   
มิชอบใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ท่ีสอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของ กับการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ   
 ๓) เพ่ือเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีสามารถถายทอดใหกับ ผู เขามา
ปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผูให
บริการใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน   
 ๔) เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล 
 (Good Governance) 

๓. บทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 มีบทบาทหนาท่ีในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งและเปนเครือขายสําคัญในการ
ขับเคลื่อน นโยบาย และมาตรการตางๆ ในการตอตานการทุจริตในองคกรรวมท้ังบูรณาการเชื่อมโยงกับ      
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 
 ๑. เสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบของสวนราชการ รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ    
สวนราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลท่ี
เก่ียวของ 
 ๒. ประสาน เรงรัด และกํากับใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ 
 ๓. ดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี โดยมิ
ชอบของเจาหนาท่ีในสวนราชการ 
 ๔. คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน 
 ๕. ประสานงาน ท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ
คุมครองจริยธรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๖. ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ    
มิชอบและการคุมครองจริยธรรม เสนอหัวหนาสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๗. ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

๔. การรองเรียน/แจงเบาะแส 
 1) ดวยตนเอง องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย หมูท่ี ๓ ตําบลตาดกลอย อําเภอหลมเกา 

จังหวัดเพชรบูรณ  
 2) โทรศัพท โทร 056-029804 , โทรศัพทมือถือ 081-3790875 , 
     สายดวนนายก 089-9605233 
 3) e-mail : tadkloisao@hotmail.com 
 ๔) เว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  http://www.tadkloi.go.th  
 ๕) เฟซบุค “องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย” , line ID :  tadkloi 2558 
 ๖) สงไปรษณีย องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย หมูท่ี ๓ ตําบลตาดกลอย อําเภอหลมเกา 

จังหวัดเพชรบูรณ 

http://www.tadkloi.go.th/


๕. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๑) ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส 
 ๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส 
 ๓) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณ ประกอบ เรื่องรองเรียน/เรื่องแจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจน     
วามีมูลขอเท็จจริง หรือชี้ชองทางการแจงเบาะแส เก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี/หนวยงาน ชัดแจง       
เพียงพอท่ีจะสามารถดําเนินการสืบสวน/สอบสวนได 
 ๔) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถามี)   
     - ใชถอยคําสุภาพหรือขอความสุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน / รองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

        

 

 

 

      ประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจงผูยื่นคํารองเรียน / รองทุกข  

ทราบถึงผลการตรวจสอบและการแนะนํา / แกไข 

ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง 

 

ตรวจสอบ 
ขอเท็จจริง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับ
เรื่องรองเรียน 

รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข (1 วัน) 

ร้องเรียนด้วยตนเอง 

รองเรียนทางโทรศัพท  
056-02980  , 081-3790875 
สายดวนนายก 0899605233 

รองเรียนทาง  
facebook “องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย” 
Line ID : tadkloi2558 

รองเรียนผาน e-mail 
tadkloisao@hotmail.com 
 

รองเรียนทางไปรษณีย 
องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

หมูท่ี ๓ ต.ตาดกลอย อ.หลมเกา  
จ.เพชรบูรณ 67120 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/รองทุกขทราบ  

ไมยุตเิรื่องแจงผูรองเรียน/รองทุกข

ทราบ รายงานสวนกลางทราบ (7 วัน) 

สิ้นสุดการดาํเนินการและ 
รายงานสว่นกลางทราบ 

รองเรียนผานเว็ปไซต 
www.tadkloi.go.th  
 

ตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหา 

 

mailto:tadkloisao@hotmail.com
mailto:tadkloisao@hotmail.com


๗. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย รับเรื่อง 

รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน ๖ ชองทาง 
 ๒) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเนื้อหาของเรื่องรองเรียน/
แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๓) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทําหนังสือถึงผูบังคับ
บัญชาเหนือข้ึนไป ทราบและพิจารณา 
 ๔) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการ / 
ตอบขอซักถาม ชี้แจงขอเท็จจริง 
 ๕) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต แจงผูรองเรียน/รองทุกข เพ่ือทราบเบื้องตนภายใน 

15 วัน 
 ๖) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต รับรายงานและติดตามความกาวหนาผลการ
ดําเนินงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๗) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต เก็บขอมูลในระบบสารบรรณ เพ่ือการประมวลผล
และสรุปวิเคราะหเสนอผูบริหาร 
 ๘) เจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดเก็บเรื่อง 

๘. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ี
เขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
  

ชองทาง ความถ่ีในการ
ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการ 
รับขอรองเรียน  

เพ่ือประสานหาทางแกไข 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตัวเอง ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  
รองเรียนผานโทรศัพท ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  
รองเรียนผาน e-mail ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

รองเรียนผานเว็บไซต ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

รองเรียนผานเฟซบุค , ไลน ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

รองเรียนผานทางไปรษณีย ทุกวัน ภายใน ๑๕ วันทําการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบคํารองเรียน/แจงเบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย    
หมูท่ี ๓ ต.ตาดกลอย อําเภอหลมเกา  
จังหวัดเพชรบูรณ ๖๗๑๒๐ 
 

       วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ. ................... 
 
เรื่อง ............................................................................... 
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
  
 ขาพเจา .............................................................................อายุ......................ป  บานเลขท่ี............. 
หมูท่ี............ตําบล .................................อําเภอ ......................................จังหวัด .................................................
เลขท่ีบัตรประชาชน ....................................................................ออกโดย ............................................................
วันออกบัตร .....................................วนัหมดอายุ............... ....................โทรศัพท...............................................
อาชีพ ....................................................  
 มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบล
ตาดกลอย พิจารณาดําเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือและแกไขปญหาในเรื่อง  
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 ท้ังนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคําขอรองเรียน/แจงเบาะแสการตอตานการทุจริต ตามขางตน เปนจริง
ทุกประการ โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข (ถามี) ไดแก  

๑) .........................................................................จาํนวน..................................ชุด 
๒) .........................................................................จาํนวน..................................ชุด 
๓) .........................................................................จาํนวน..................................ชุด 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 ลงชื่อ...................................................ผูยื่นคํารอง        ลงชื่อ.................................................เจาหนาท่ี 
                     (...................................................)      (...................................................) 
 
- ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบล                              - คําสั่งนายกองคการบริการบริหารสวนตําบล 
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย                         …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………                    …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………...                    …………………………………………………………… 
 (ลงชื่อ) ................................................                                   (ลงชื่อ) ............................................... 
              (                            )                                                  (                           ) 
    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย                              นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 


