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คู่มือการปฏิบัติงาน 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส 

ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 

อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

 
 



ค าน า 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลสชมพูู อ าภออนากก จังหวัด
นครูนพ พชบทบาทหน้าทช่หลักในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าภนินงานการป้องกันกละปราบปราพการ
ทุจริตกละประูฤติพิมอบ การส่งภสริพกละคุ้พครองจริยธรรพของส่วนรามการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มาติ
ว่าด้วยการป้องกันกละปราบปราพการทุจริตภู่ือใม้ภป็นภครื่องพือส าคัญในการสร้างการพชส่วนร่วพจากทุกอาคช
ภครือข่ายด้านการป้องกันกละปราบปราพการทุจริตคอร์รัปมั่น การส่งภสริพกละคุ้พครองจริยธรรพทั้งอาครัฐ 
อาคภอกมน โดยร่วพก าหนดภป้าหพายการูัฒนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตาพกผนงาน/โครงการทช่วางไว้ไปสู่
ภป้าหพายภดชยวกัน คือควาพส าภร็จอย่างพชประสิทธิอาู กละประสิทธิผล นอกจากนช้ยังพชหน้าทช่ส าคัญในการ
ประสาน ติดตาพหน่วยงานทช่ภกช่ยวข้องภกช่ยวกับการจัดการภรื่องร้องภรชยนการทุจริตกละประูฤติพิมอบจากม่อง
ทางการร้องภรชยนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลสชมพูู ได้ทบทวนคู่พือการ
ปฏิบัติงานกระบวนการจัดการภรื่องร้องภรชยน/กจ้งภบาะกสด้านการทุจริตกละประูฤติพิมอบภู่ือภป็นวิธช
ปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการภรื่องร้องภรชยน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสชมพูู หวังภป็นอย่างยิ่งว่าคูพ่ือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการภรื่องร้องภรชยนการทุจริต/กจ้งภบาะกสด้าน
การทุจริตกละประูฤติพิมอบ จะภป็นประโยมน์ส าหรับหน่วยงาน กละบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทช่จะน าไปภป็น
พาตรฐานอย่างพชคุณอาู 

 

       

                                                                จ่าสบิภอก 
   (สพบูรณ์  ฤทธิธาดา) 

                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสชมพูู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1   

                 บทน า 

 

1.หลักการและเหตุผล     

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลสชมพูู พชบทบาทหน้าทช่หลัก        
ในการก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าภนินงานการป้องกันกละปราบปราพการทุจริตกละประูฤติพิมอบ การ
ส่งภสริพกละคุ้พครองจริยธรรพของส่วนรามการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มาติว่าด้วยการป้องกันกละ
ปราบปราพการทุจริต ภู่ือใม้ภป็นภครื่องพือส าคัญในการสร้างการพชส่วนร่วพจากทุกอาคชภครือข่าย ด้านการป้องกัน
กละปราบปราพการทุจริตคอร์รัปมั่น การส่งภสริพกละคุ้พครองจริยธรรพบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสชมพูู 
ทุกระดับ ก าหนดพาตรการปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราพ กละสร้างภครือข่ายในการป้องกันกละปราบปราพ
การทุจริต พุ่งภน้นป้องกันการทุจริตโดยร่วพก าหนดภป้าหพายการูัฒนากลยุทธ์การป้องกันการส่งภสริพกละ
คุ้พครองจริยธรรพไปสู่การปฏิบัติตาพกผนงานโครงการทช่วางไว้ไปสู่ภป้าหพายภดชยวกัน คือ ควาพส า ภร็จอย่างพช
ประสิทธิอาู กละประสิทธิผล ประมามนได้รับบริการทช่ดช พชควาพูึงูอใจ ภมื่อพั่น กละศรัทธาต่อการบริหาร
รามการของหน่วยงาน นอกจากนช้ ยังพชหน้าทช่ส าคัญในการรับกจ้งภบาะกสกละภรื่องร้องภรชยน ประสาน ติดตาพ 
หน่วยงานทช่ภกช่ยวข้องกับการจัดการภรื่องร้องภรชยนทุจริตกละประูฤติพิมอบ จากม่องทางการร้องภรชยนของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโดยพชม่องทางการร้องภรชยน ประกอบด้วย 1) ร้องภรชยนด้วยตนภอง 2) ร้องภรชยนผ่าน 
www.sichomphusao.go.th 3) ร้องภรชยนผ่านทางหพายภลขโทรศัูท์ 0 4253 0879 4) ร้องภรชยนผ่านทาง
ไปรษณชย์ ภลขทช่ 118 หพู่ 1 ต าบล สชมพูู  อ าภออนากก จังหวัด นครูนพ 48130 5) ร้องภรชยนผ่านตู้รับฟัง
ควาพคิดภห็น 6) ภฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบลสชมพูู ” ในส่วนการปฏิบัติงาน ด าภนินการตาพกระบวนงาน
จัดการภรื่องร้องภรชยน/ร้องทุกข์ ทช่สอดคล้องกับูระรามกฤษฎชกา ว่าด้วย หลักภกณฑ์กละวิธชการบริหารกิจการ
บ้านภพืองทช่ดช ู.ศ. 2546 พาตรา 38 ก าหนดว่า “ภพื่อส่วนรามการใดได้รับการติดต่อสอบถาพภป็นหนังสือจาก
ประมามน หรือส่วนรามการด้วยกันภกช่ยวกับงานทช่อยู่ในอ านาจหน้าทช่ของส่วนรามการนั้น ให้ภป็นหน้าทช่ของส่วน
รามการนั้นทช่จะต้องตอบค าถาพหรือกจ้งการด าภนินการให้ทราบอายใน 15 วัน หรืออายในระยะภวลาทช่ก าหนด
บนู้ืนฐานของหลักธรรพาอิบาล (Good Governance) ซึ่งอ านาจหน้าทช่ด าภนินการภกช่ยวกับข้อร้องภรชยนการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือการละภว้นการปฏิบัติหน้าทช่โดยพิมอบของภจ้าหน้าทช่ส่วนรามการ จึงภป็นภรื่องทช่ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลสชมพููจ าภป็นต้องด าภนินการภู่ือตอบสนองควาพต้องการ
ของประมามน ภู่ือให้กนวทางการด าภนินงาน ภกิดภป็นรูปธรรพ พชพาตรฐาน กละพชประสิทธิอาูกละประสิทธิผล 
สาพารถกก้ไขปัญหาของประมามน สร้างอาูลักษณ์กละควาพภมื่อพั่น ตอบสนองควาพต้องการของประมามน
ภป็นส าคัญ อายใต้การออิบาลระบบการรับภรื่องราวร้องภรชยน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งภสริพ การรักษา กละ
การฟ้ืนฟูบนู้ืนฐานของหลักธรรพาอิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดกละยั่งยืนต่อไป 

 

 

                    /๒. วัตถุประสงค์...  
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2. วัตถุประสงค์  

1) ภูื่อให้บุคลากรผู้ภกช่ยวข้อง หรือภจ้าหน้าทช่ผู้รับผิดมอบสาพารถน าไปภป็นกรอบกนวทาง การ
ด าภนินงานให้ภกิดรูปธรรพ ปฏิบัติงานตาพพาตรฐาน กระบวนการจัดการภรื่องร้องภรชยน/กจ้งภบาะกสด้านการ
ทุจริต กละประูฤติพิมอบ ได้อย่างพชประสิทธิอาู  

2) ภู่ือให้พั่นใจว่ากระบวนการจัดการภรื่องร้องภรชยน/กจ้งภบาะกสด้านการทุจริต กละ     
ประูฤติพิมอบใม้ภป็นกนวทางการปฏิบัติงานตาพขั้นตอน ทช่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระภบชยบ หลักภกณฑ์ กละ
กฎหพาย ทช่ภกช่ยวข้องกับการจัดการภรื่องร้องภรชยน/ร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนกละพชประสิทธิอาู  

3) ภู่ือภป็นหลักฐานกสดงขั้นตอนกละวิธชการปฏิบัติงานทช่สาพารถถ่ายทอดให้กับผู้ภข้าพา
ปฏิบัติงานใหพ่ ูัฒนาให้การท างานภป็นพืออามชู รวพทั้งกสดงหรือภผยกูร่ให้กับบุคคลอายนอก หรือผู้
ให้บริการให้สาพารถภข้าใจกละใม้ประโยมน์จากกระบวนการทช่พชอยู่ รวพถึงภสนอกนะ ปรับปรุงกระบวนการ   ใน
การปฏิบัติงาน  

4) ภู่ือูิทักษ์สิทธิของประมามนกละผู้ร้องภรชยน/กจ้งภบาะกส ตาพหลักธรรพาอิบาล               
(Good Governance)   

 

3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

พชบทบาทหน้าทช่ในการด าภนินการภสริพสร้างควาพภข้พกข็งกละภป็นภครือข่ายส าคัญในการ
ขับภคลื่อนนโยบาย กละพาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กรรวพทั้งบูรณาการภมื่อพโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริตคอรัปมั่น  

1)  ภสนอกนะกก่หัวหน้าส่วนรามการภกช่ยวกับการป้องกันกละปราบปราพการทุจริตกละ
ประูฤติพิมอบของส่วนรามการ รวพทั้งจัดท ากผนปฏิบัติการป้องกันกละปราบปราพการทุจริตกละประูฤติ      
พิมอบของส่วนรามการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันกละปราบปราพการทุจริต กละนโยบาย
ของรัฐบาลทช่ภกช่ยวข้อง  

2) ประสาน ภร่งรัด กละก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าภนินการตาพกผนปฏิบัติการป้องกันกละ
ปราบปราพการทุจริตกละประูฤติพิมอบของส่วนรามการ  

3) ด าภนินการภกช่ยวกับข้อร้องภรชยนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละภว้นการปฏิบัติหน้าทช่โดยพิ
มอบของภจ้าหน้าทช่ในส่วนรามการ  

4) คุ้พครองจริยธรรพตาพประพวลจริยธรรพข้ารามการ ูนักงานส่วนท้องถิ่น  
5) ประสานงานทช่ภกช่ยวข้องกับการป้องกันกละปราบปราพการทุจริตกละประูฤติพิมอบ กละ

การคุ้พครองจริยธรรพกับหน่วยงานทช่ภกช่ยวข้อง  
6) ติดตาพ ประภพินผล กละจัดท ารายงานการป้องกันกละปราบปราพการทุจริตกละประูฤติพิ

มอบ กละการคุ้พครองจริยธรรพ ภสนอหัวหน้าส่วนรามการกละหน่วยงานทช่ภกช่ยวข้อง  

7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทช่ภกช่ยวข้อง หรือทช่ได้รับพอบหพาย 

 
 

                    /4.การร้องภรชยน...  
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4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

1) ร้องภรชยนด้วยตนภอง    
2) ร้องภรชยนผ่านภว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลสชมพูู  www.sichomphusao.go.th  
3) ร้องภรชยนผ่านทางหพายภลขโทรศัูท์ 0 4253 0879 
๔) ร้องภรชยนผ่านไปรษณชย์ ภลขทช่ 118 หพู่ 1 ต าบลสชมพูู อ าภออนากก  
    จังหวัดนครูนพ 48130   
5) ร้องภรชยนผ่านตู้รับฟังควาพคิดภห็น   
6) ภฟซบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนต าบลสชมพูู”  

 

5. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

1) มื่อ ทช่อยู่ของผู้ร้องภรชยน/ผู้กจ้งภบาะกส  
2) วัน ภดือน ปี ของหนังสือร้องภรชยน/กจ้งภบาะกส   
3) ข้อภท็จจริง หรือูฤติการณ์ ประกอบภรื่องร้องภรชยน/ภรื่องกจ้งภบาะกส ปรากฏอย่างมัดภจน                 

ว่าพชพูลข้อภท็จจริง หรือมช้ม่องทางการกจ้งภบาะกส ภกช่ยวกับการทุจริตของภจ้าหน้าทช่/หน่วยงาน มัดกจ้งภ ชูยง
ูอทชจ่ะสาพารถด าภนินการสืบสวน/สอบสวนได้   

4) ระบุูยานภอกสาร ูยานวัตถุ กละูยานบุคคล (ถ้าพช)  - ใม้ถ้อยค าสุอาูหรือข้อควาพ
สุอาู    
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6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 
                            กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลสชีมพ ู

 

 1. ร้องเรียนด้วยตนเอง  

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน ไม่ยุติ แจ้งเรื่องผู้ร้องเรียน 

 

สิ้นสุดการด าเนินการรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 

 

ลงทะเบียนรับ/ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ 

 

 2. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์  

 

 3. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 

 

 6. ร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ค 

ไพ่ยุตภิรื่อง ยุติภรื่อง 

 

 5. ร้องเรียนผ่านตู้รับฟังความคิดเห็น 

 

 4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์ 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    

1) ภจ้าหน้าทช่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลสชมพูู รับภรื่อง 
ร้องภรชยน/กจ้งภบาะกสด้านการทุจริตกละประูฤติพิมอบ จากม่องทางการร้องภรชยน ๔ ม่องทาง    

2) ภจ้าหน้าทช่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดกยกหนังสือ วิภคราะห์ภนื้อหา ของภรื่อง
ร้องภรชยน/กจ้งภบาะกสด้านการทุจริตกละประูฤติพิมอบ    

3) ภจ้าหน้าทช่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปควาพภห็นภสนอกละจัดท าหนังสือถึง
ผู้บังคับบัญมาภหนือขึ้นไป ทราบกละูิจารณา    

4) ภจ้าหน้าทช่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งภรื่องให้หน่วยงานทช่ภกช่ยวข้องด าภนินการ /  
ตอบข้อซักถาพ มช้กจงข้อภท็จจริง    

5) ภจ้าหน้าทช่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กจ้งผู้ร้องภรชยน/ร้องทุกข์ ภู่ือทราบภบื้องต้น
อายใน 15 วัน    

6) ภจ้าหน้าทช่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานกละติดตาพควาพก้าวหน้าผลการ 
ด าภนินงานจากหน่วยงานทช่ภกช่ยวข้อง    

7) ภจ้าหน้าทช่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ภก็บข้อพูลในระบบสารบรรณ ภู่ือการ
ประพวลผล กละสรุปวิภคราะห์ภสนอผู้บริหาร    

8) ภจ้าหน้าทช่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดภก็บภรื่อง   
 

 8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

  ด าภนินการรับกละติดตาพตรวจสอบข้อร้องภรชยน/กจ้งภบาะกสด้านการทุจริตกละประูฤติ        
พิมอบทช่ภข้าพายังหน่วยงานจากม่องทางต่างๆ โดยพชข้อปฏิบัติตาพทช่ก าหนด ดังนช้ 

ช่องทาง 
ความถีใ่นการ

ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับ
ข้อร้องเรียน เพื่อ

ประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องภรชยนผ่านกล่องรับภรื่อง
ร้องภรชย 

ทุกวัน อายใน ๑๕ วันท าการ  

ร้องภรชยนผ่านไปรษณชย ์ ทุกวัน อายใน ๑๕ วันท าการ  

ร้องภรชยนผ่านภว็บไซต์ ทุกวัน อายใน ๑๕ วันท าการ  

ร้องภรชยนทางภฟซบุ๊ค ทุกวัน อายใน ๑๕ วันท าการ  

ร้อง ภรช ยนผ่ านหพายภลข
โทรศัูท ์

ทุกวัน อายใน ๑๕ วันท าการ  

 

               
 



 

แบบค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
การทุจริตและประพฤติมชิอบ 

 
                    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

            ทช่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสชมพูู 
            อ าภออนากก จังหวัดนครูนพ 48130 
 

                       วันทช่..................ภดือน..............................ู.ศ......................... 
 
ภรื่อง .................................................................................................................................................... 

ภรชยน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสชมพูู 
 

   ข้าูภจ้า........................ .......................................... ...อายุ..................ปี อยู่บ้าน         
ภลขทช่.............หพู่ทช่............ต าบล...................................อ าภออ .................................จงัหวดั..................................
โทรศัูท์..................................อามชู ...........................................ภลขทช่บัตรประมามน....................................     
ออกโดย ........................................วันออกบัตร...........................วันหพดอายุ...........................พชควาพประสงค์
ขอร้องภรชยน/กจ้งภบาะกสการต่อต้านการทุจริต ภู่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสชมพูู ูิจารณาด าภนินการ
ตรวจสอบหรือม่วยภหลือกละกก้ไขปัญหาในภรื่อง  
............................................................................................................................. ....................................................
.......................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ .....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
....................................................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................... ...................................................... 

   ทั้งนช้ ข้าูภจ้าขอรับรองว่าค าขอร้องภรชยน/กจ้งภบาะกสการต่อต้านการทุจริตตาพ
ข้างต้นภป็นจริงทุกประการ โดยข้าูภจ้าขอส่งภอกสารหลักฐานประกอบการร้องภรชยน/ร้องทุกข์ (ถ้าพช) ได้กก่ 

๑) .........................................................................จ านวน..................................มุด 

๒) .........................................................................จ านวน..................................มุด  

๓) .........................................................................จ านวน..................................มุด 
 

จึงภรชยนพาภู่ือโปรดูิจารณาด าภนินการต่อไป 

 

ลงมื่อ...................................................ผู้ยื่นค าร้อง        ลงมื่อ.................................................ภจ้าหน้าทช่ 

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

 

/ ภรชยนหัวหน้า..... 
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ภรชยน หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสชมพูู          ภรชยน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสชมพูู 

..................................................................................         .................................................................................. 

..................................................................................         .............................................................. .................... 
 

ลงมื่อ...................................................................                  ลงมื่อ................................................................. 

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

 

 

ภรชยน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสชมพูู 

............................................................................ 

............................................................................ 

 

ลงมื่อ...................................................................     

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

 

 

 

 

 

 

 


