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คู่มือการปฏิบตัิงาน 
กระบวนการจดัเรื่องร้องเรียนการทุจรติ/แจ้งเบาะแส 

ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 



 
 
 
 

ค ำน ำ 

 ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่หวาด มีบทบาทหน้าท่ีหลกัในการ
ก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม
และคุม้ครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้าง การมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายดา้นการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชนั การส่งเสริมและคุม้ครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมก าหนด
เป้าหมายการพฒันาน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไวไ้ปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ 
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากน้ียงัมีหน้าท่ีส าคญัในการประสาน ติดตาม
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของ
ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต 3 ช่องทาง ประกอบดว้ย 
 1.) ตูไ้ปรษณีย ์2 ถนนคอกชา้ง-บวัทอง ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา 95170 
 2.) เวบ็ไซต ์“ศูนยรั์บแจง้เบาะแสเร่ืองทุจริตคอร์รัปชนัองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่หวาด” 
http://www.maewad.go.th 
 3.) เฟสบุค๊ “องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่หวาด” ตั้งอยูบ่นหลกัพื้นฐานของหลกัธรรมาภิบาล 
 ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่หวาด ไดท้บทวนคู่มือการปฏิบติังาน
กระบวนการจัดเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงาน      
(Work Instruction) สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของส านักงานปลัด      
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่หวาด ทางหน่วยงานหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบติังานกระบวนการจดั
เร่ืองร้องเรียนการทุจริต/แจง้เบาะแสดา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน
และบุคลากรผูป้ฏิบติังานท่ีน าไปเป็นมาตรฐานอยา่งมีคุณภาพ 
 
 
 
 

  (นายเด่นชยั   ทองราช) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่หวาด 

 

 

http://www.maewad.go.th/


 
 
 
 

บทที ่1 บทน ำ 

1. หลกักำรและเหตุผล 

 ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่หวาด มีบทบาทหน้าท่ี หลกัในการ

ก าหนดทิศทาง วางกรอบการด าเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการ

ส่งเสริมและคุม้ครองจริยธรรมของส่วนราชการให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชนัการส่งเสริมและคุม้ครองจริยธรรมบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแม่หวาด ทุกระดบัก าหนดมาตรการปลูกจิตส านึกป้องกนัปราบปรามและสร้างเครือข่ายในการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกนัการทุจริต โดยร่วมก าหนดเป้าหมายการพฒันาน ากลยุทธ์การ

ป้องกันการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ไปสู่การปฏิบติัตามแผนงานโครงการวางไวไ้ปสู่เป้าหมาย

เดียวกนั คือ ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประชาชน ได้รับการบริการท่ีดี มีความพึง

พอใจ เช่ือมัน่ และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน น าไปสู่ค่าดชันีภาพลกัษณ์ของประเทศไทย 

(CPI : Corruption Perception Index) 

 นอกจากน้ียงัมีหน้าท่ีส าคญัในการรับแจง้เบาะแสและเร่ืองร้องเรียน ประสาน ติดตาม หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเร่ืองร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนยป์ฏิบติัการ

ต่อต้านการทุจริต 3 ช่องทาง ประกอบด้วย 1.) ตู้ ปณ. เลขท่ี 2 ถนนคอกช้าง-บัวทอง ต าบลแม่หวาด      

อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา 95170  2.) เวบ็ไซต์ “ ศูนยรั์บแจง้เบาะแสเร่ืองทุจริตคอร์รัปชนั องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลแม่หวาด”  http://www.maewad.go.th  3.)  เฟซบุ๊ค “องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่หวาด” ในส่วน

การปฏิบติังานนั้น ด าเนินการตามกระบวนงานจดัการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ท่ีสอดคล้องกับพระราช

กฤษฎีกาวา่ดว้ย หลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 38 ก าหนดวา่ เม่ือส่วน

ราชการใดไดรั้บการติดต่อสอบถามเป็นหนงัสือจากประชาชนหรือส่วนราชการดว้ยกนัเก่ียวกบังานท่ีอยูใ่น

อ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการนั้นให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการนั้นท่ีจะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการ

ด าเนินการให้ทราบภายใน 15 วนั หรือภายในระยะเวลาท่ีก าหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล                        

(Good governance) ซ่ึงอ านาจหนา้ท่ีด าเนินการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนการทุจริตการปฏิบติัหรือการละเวน้การ

ปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบของเจา้หน้าท่ีส่วนราชการ จึงเป็นเร่ืองท่ีศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่หวาด จ าเป็นตอ้งด าเนินการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน นอกจากน้ียงั

http://www.maewad.go.th/


 
 
 
 

ไดบู้รณาการร่วมกบัศูนยจ์ดัการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนยย์ุติธรรมชุมชนต าบลแม่หวาด เพื่อให้แนวทาง

การด าเนินงานเป็นไปทิศทางเดียวกันเกิดเป็นรูปธรรมมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนสร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่น ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนเป็นส าคญัภายใตก้ารอภิบาลระบบการเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกนัส่งเสริมการ

รักษาและการฟ้ืนฟูบนพื้นฐานของหลกัธรรมาภิบาล (Good governance) ของระบบอยา่งสูงสุดและย ัง่ยืน

ต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ 

1.) เพื่อให้บุคลากรผูเ้ก่ียวข้องหรือเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานให้เกิดรูปธรรมปฏิบติังานตามมาตรฐานกระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียน/แจง้เบาะแสดา้นการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.) เพื่อให้มัน่ใจวา่กระบวนการจดัเร่ืองร้องเรียน/แจง้เบาะแสดา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนท่ีสอดคล้องกับข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์อยา่งครบถว้นและมีประสิทธิภาพ 

3.) เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงขั้นตอนและวธีิการปฏิบติังานท่ีสามารถถ่ายทอดใหก้บัผูเ้ขา้มาปฏิบติังาน
ใหม่พฒันาให้การท างานเป็นมืออาชีพรวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กบับุคคลภายนอกหรือผูใ้ห้บริการให้
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่รวมถึงเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบติังาน 

4.) เพื่ อพิทักษ์ สิท ธิของประชาชนและผู ้ ร้องเรียน /แจ้งเบาะแส  ตามหลักธรรมาภิบาล                 
(Good governance) 

 
3. บทบำทหน้ำทีข่องหน่วยงำนที่รับผดิชอบ 

  มีบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินการเสริมสร้างความเขม้แข็งและเป็นเครือข่ายส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนนโยบายและมาตรการต่างๆในการต่อตา้นการทุจริตในองคก์รรวมทั้งบูรณาการเช่ือมโยงกบัศูนย์
ปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั  
 1.) เสนอแนะแก่หวัหน้าส่วนราชการเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วนราชการรวมทั้งจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของ
รัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง 



 
 
 
 

 2.) ประสานเร่งรัดและกับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
 3.) ด าเนินการเก่ียวกบัขอ้ร้องเรียนการทุจริตการปฏิบติัหรือการละเวน้การปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบ
ของเจา้หนา้ท่ีในส่วนราชการ 
 4.) คุม้ครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการ พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน  
 5.) ประสานงานเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการ
คุม้ครองจริยธรรมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 6.) ติดตามประเมินผลและจดัท ารายงานการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และการคุม้ครองจริยธรรมเสนอหวัหนา้ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 7.) ปฏิบติังานสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

4. กำรร้องเรียน/แจ้งเบำะแส 
 1.) ตูไ้ปรษณีย ์ เลขท่ี 2 ถนนคอกช้าง-บวัทอง ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา 

95170  
 - หนงัสือร้องเรียน (ลงช่ือผูร้้องเรียน) 
 - บตัรสนเท่ห์ (ไม่ลงช่ือผูร้้องเรียน) 
 2.) เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่หวาด 

http://www.maewad.go.th 
 3.) เฟสบุค๊ “องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่หวาด” 
 
5. หลกัเกณฑ์ในกำรรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1.) ช่ือท่ีอยูข่องผูร้้องเรียน/ผูแ้จง้เบาะแส 
 2.) วนั เดือน ปี ของหนงัสือร้องเรียน/แจง้เบาะแส 
 3.) ขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเร่ืองร้องเรียน/เร่ืองแจง้เบาะแส ปรากฏอย่างชดัเจนวา่มี

มูลขอ้เท็จจริงหรือช้ีช่องทางการแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริตของเจา้หน้าท่ี/หน่วยงาน จดัแจง้พียงพอท่ี
สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได ้

 4.) ระบุพยานเอกสารพยานวตัถุและพยานบุคคล (ถา้มี) ใชถ้อ้ยค าสุภาพหรือขอ้ความสุภาพ 
 

 
 

http://www.maewad.go.th/


 
 
 
 

6. แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระบวนกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

    
 
  
  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ศูนยป์ฏิบัตกิารต่อต้านการ

ทุจริต อบต.แม่หวาด 

1.รอ้งเรียนดว้ยตนเอง 

2.รอ้งเรียนผา่นเว็บไซต ์

3.รอ้งเรียนทางโทรศพัท ์       

0 7328 0191 

 

 4.ร้องเรียนช่องทาง 

Facebook อบต.แม่หวาด ลงทะเบียนรับ/ประสาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด าเนินการ 

ส้ินสุดการด าเนินการรายงานผล

ให ้       ผูร้้องเรียนทราบ 

ยติุเร่ืองแจง้                                         

ผูร้้องเรียน/ร้องทุกข ์

ไม่ยติุเร่ืองแจง้                                         

ผูร้้องเรียน/ร้องทุกข ์

 



 
 
 
 

7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 1.) เจ้าหน้าท่ี ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่หวาด             
รับเร่ืองร้องเรียน/แจง้เบาะแสดา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียน 3 ช่องทาง 

 2.) เจา้หน้าท่ีศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคดัแยกหนังสือวิเคราะห์เน้ือหาของเร่ือง
ร้องเรียน/แจง้เบาะแสดา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3.) เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต สรุปความคิดเห็นและน าเสนอ จดัท าหนงัสือ
ถึงผูบ้งัคบับญัชารับทราบและพิจารณา 

 4.) เจา้หน้าท่ีศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต ส่งเร่ืองให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ
และตอบขอ้ซกัถามช้ีแจงขอ้เทจ็จริง 

 5.) เจา้หน้าท่ีศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตแจง้ผูร้้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบ้ืองตน้
ภายใน 15 วนั 

 6.) เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต รับรายงานและติดตามความกา้วหนา้ผลการ
ด าเนินงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 7.) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการ
ประมวลผลและสรุปวเิคราะห์เสนอผูบ้ริหาร 

 8.) เจา้หนา้ท่ีศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต จดัเก็บเร่ือง 
 
8. กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอ้ร้องเรียน/แจง้เบาะแสดา้นการทุจริตและประพฤติ  

มิชอบท่ีเขา้มายงัหน่วยงานจากช่องทางต่างๆโดยมีขอ้ปฏิบติัตามท่ีก าหนด ดงัน้ี 
   

ช่องทาง 
ความถี ่

ในการตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

รับข้อร้องเรียน 

เพื่อประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง ทกุครัง้ที่มีผูร้อ้งเรยีน ภายใน 15 วนัท าการ  

รอ้งเรยีนผา่นเว็บไซต ์ ทกุวนั ภายใน 15 วนัท าการ  

รอ้งเรยีนผา่นตูไ้ปรษณีย ์ ทกุวนั ภายใน 15 วนัท าการ  

รอ้งเรยีนทางเฟสบุ๊ค ทกุวนั ภายใน 15 วนัท าการ  

 



 
 
 
 

(แบบค ำร้อง1) 

ตัวอย่ำงแบบค ำร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง) 

ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต 

   ท่ีท  าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่หวาด 

                                                                                                 2 ถนนคอกชา้ง-บวัทอง ต าบลแม่หวาด 

                                                                                       อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา 95170 

                                                        วนัท่ี .........เดือน................................พ.ศ. ................ 

เร่ือง ............................................................................................... 

เรียน นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่หวาด 

  ขา้พเจา้................................................อาย.ุ.............ปี อาศยับา้นเลขท่ี................หมู่ท่ี........... 

ต าบล..........................อ าเภอ............................จงัหวดั.............................เบอร์ติดต่อ....................................... 

อาชีพ...............................ต  าแหน่ง......................................เลขท่ีบตัรประชาชน.............................................. 

ออกโดย.........................................วนัออกบตัร.......................................บตัรหมดอาย.ุ................................... 

มีความประสงคข์อร้องเรียน/แจง้เบาะแสการต่อตา้นการทุจริต เพื่อให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่หวาด 
พิจารณาด าเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาในเร่ือง
.......................................................................................................................................................................... 

 ทั้งน้ีขา้พเจา้รับรองวา่ค าขอร้องเรียน/แจง้เบาะแสต่อตา้นการทุจริต ตามขอ้ความขา้งตน้เป็นจริงทุก
ประการ โดยขา้พเจา้ส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข ์(ถา้มี) ไดแ้ก่ 

1. ........................................................................................... จ  านวน ...................... ชุด 

2. ........................................................................................... จ  านวน ...................... ชุด 

3. ........................................................................................... จ  านวน ...................... ชุด 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

     ขอแสดงความนบัถือ 

 

     (ลงช่ือ) ......................................... 


