
 

คูมือ การปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต 

องคการบริหารสวนตาํบลโคกเพชร 
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คํานํา 

                 ศนูยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร มีบทบาทหนาที่หลักในการ
กําหนดทิศทางวางกรอบการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหสอดคลอง
กับ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือใชเปน
เครื่องมือ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและสงเสริม การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง 
                 ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองคการ
บริหารสวนตําบลโคกเพชรเปนไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการและประชาชน  และ
อํานวยความ สะดวกตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริตโดย     
ไดรวบรวมแนวทางการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริต   ทั้งนี้เพ่ือใหการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 
                                          

                                                                           ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
                                                                         องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง 

หลักการและเหตุผล                                                                                                       ๑ 

การจัดตั้งศนูยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร                                    ๑ 

สถานที่ตั้ง                                                                                                                   ๑ 

หนาที่ความรับผิดชอบ                                                                                                     ๑ 

วัตถุประสงค                                                                                                                 ๑ 

คําจํากัดความ                                                                                                               1 

ชองทางการรับเรื่องรองเรียน                                                                                              2 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต                                                                    3 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน                                                                                                     4 

การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ                                                                  4 

หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                4 

การบันทึกขอรองเรียน การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน               5 

การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน                                                                  5 

 ภาคผนวก 

 แบบฟอรมใบรับแจงเหตุเรื่องราวรองเรียนการทุจริต 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัตงิานกระบวนการจัดเรื่องรองเรียนการทุจริต  
ของศูนยปฏิบตักิารตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

หลักการและเหตุผล 

                ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร มีบทบาทหนาที่หลักในการ
กําหนดทิศทางวางกรอบการดาเนินงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหสอดคลอง
กับ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทจุริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เพ่ือใชเปน
เครื่องมือ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น    และรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียนการทุจริต 
จากชอง ทางการรองเรียนของศนูยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร โดยปฏิบัติ
ตามคูมือการ ปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต       ซึ่งสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๘๓  กําหนดวา “เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอ
สอบถามเปนหนังสือจาก ประชาชนหรือสวนราชการดวยกันเก่ียวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
นั้น ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบคาํถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายใน ๑๕ วัน หรือ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
      ซึ่งอํานาจหนาทีด่ําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียนการทุจริต กํารปฏิบัติหรือการละเวน การปฏิบัติหนาที่โดย 
มิชอบของเจ้ําหน้ําที่สังกัดองคกํารบริหํารสวนต ำบลโคกเพชร   จึงเปนเรื่องที่ศูนยปฏิบัติการตอต้ํานการทุจริต 
องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร จําเปนตองดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน   ภายใต
หลักธรรมาภิบาล 
             ๒. การจัดตั้งศูนยปฏบิตักิํารตอต้ํานการทุจริตองคกํารบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
             มาตรา ๕๙ แหงพระรําชบัญญัติสภําต ำบลและองคกํารบริหํารสวนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
             ๓. สถานที่ตั้ง 
             หมู 1 ที่ทําการรองคกํารบริหํารสวนตําบลโคกเพชร อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 
             ๔. หนาที่ความรับผิดชอบ 
             เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียนกํารทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองคการรบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
             ๕. วัตถุประสงค 
             ๑) เพ่ือใหกํารด ำเนินงานจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  
มีข้ันตอน/กระบวนการและแนวทางในกํารปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 
            ๒) เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน
ทีกํ่าหนดไวอย่ํางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ 
            ๓) เพื่อพิทักษสิทธิของประชําชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good  
Governance) 
            6. คําจํากัดความ 
               เรื่องรองเรียน หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ของเจาหนาที่
สังกัด องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร เชน การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณสอไปในทางทุจริต หรือพบ
ความ ผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจาง ขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
                ผูรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทําอันมิชอบดานการทุจริตคอรัปชั่น เชน มี
สิทธเิสนอ คํารองเรียน/แจงเบาะแสตอองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร หรือสวนราชการที่เก่ียวของ 



            เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  หนวยรับเรื่องรองเรียน/
แจงเบาะแส หมายถึง ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
            การดําเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสตั้งแตตนจนถึงการไดรับการแกไข
หรือไดขอสรุป   เพ่ือแจงผูรองเรียนกรณีที่ผูรองเรียนแจงชื่อ   ท่ีอยูชัดเจน  
            ๗. ชองทางการรองเรียน/แจงเบาะแส 
            ๑) รองเรียนดวยตนเอง ที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
            ๒) ทางไปรษณีย หมู 1 ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 
๓3๑4๐ 
            ๓) รองเรียนทางโทรศัพท หมายเลข ๐45 - 960331 หมายเลขโทรสาร ๐45 - 960334 
            ๔) ตูรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  
            ๕) เว็ปไซต https://www.khokphet.go.th/  
            ๖) Facebook : องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  
            ๗) สายตรงนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  (๐98 – 5846554) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

                 แผนผังขั้นตอนการดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนการทุจริตของ 
                ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

                                                       อําเภอขุขันธ    จังหวัดศรีสะเกษ 
 

        เรื่องรองเรียนการทุจริต                         องคการบริการสวน                 เรือ่งรองเรียนการทุจริต 
      จดหมายรองเรียนหนังสือ                           ตําบลโคกเพชร                            จากเว็บไซต                                 
จังหวัด/อําเภอ จังหวัดโทรศัพท เปนตน    
  
                                                
 
                                           
                                                              ทะเบียนหนังสือรับ                   
                                                                  อบต.โคกเพชร 

                (ระยะเวลา 3 ชัว่โมง) 

 

 

    ทะเบียนหนังสือรับเรื่องรองเรียนการทุจริตของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
และเสนอผูบัญชาการสั่งการ 

(ระยะเวลา 9 วัน) 

 

 
 
 
 
    แจกจายใหหนวยงานที่เก่ียวของไป                              เรื่องรองเรียนการทุจริตที่ตองพิจารณาวินิจฉัย 
 ดําเนินการตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา                           - เสนอตามลําดับข้ัน 
       (ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)                                         - แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง                     
                                                                          - ดําเนินการแกไข  
                                                                          - รายงานผลผูบังคบับัญชาทราบ  
                                                                          - แจงผูรองเปนหนังสือเพ่ือทราบ 
                                                                            (กรณีไมแลวเสร็จในครั้งเดียวใหแจงครั้งแรก 
                                                                            ภายใน ๑๕ วัน) 



      9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
          ๑) ประกาศจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
          ๒) แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลโคก
เพชร 
          ๓) แจงคาํสั่งใหแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตามคาํสั่ง เพ่ือความสะดวกในการประสานการปฏิบัติงาน         
      ๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ 
                   ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนการทุจริตท่ีเขามายังองคการบริหารสวนตําบล
โคกเพชร  จากชองทางตาง ๆ  โดยมีขอปฏิบัติตามที่กําหนด  ดังนี ้
 

                                       ระยะเวลาดําเนินการ   

        ชองทาง                                                ความถี่ในการตรวจ รับขอรองเรียน/รองทุกข  หมายเหตุ 

                           เพ่ือการหาทางแกไขปญหา   

รองเรียนดวยตนเอง  ทุกครั้งท่ีมีการรองเรียน   ภายใน 1 วันทําการ   

รองเรียนทางไปรษณยี ทุกครั้ง  ภายใน 1 วันทําการ   

รองเรียนทางโทรศัพท ทุกวันทําการ  ภายใน 1 วันทําการ   

รองเรียนผานเว็ปไซต ทุกวันทําการ  ภายใน 1 วันทําการ   

รองเรียนทางเฟสบุค ทุกวันทําการ  ภายใน 1 วันทําการ   

สายตรงนายกอบต. ทุกวันทําการ  ภายใน 1 วันทําการ   
 
        ๑๑. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        ๑๑.๑ ใชถอยคําหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย 
         ๑) ชื่อ ที่อยูของผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส  
         ๒) วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส 
         3) ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องที่รองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล ขอเท็จจริง
หรือชี้ชองทางแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจาหนาที่ ชัดแจงเพียงพอที่สามารถดําเนินการ สืบสวน
สอบสวนได 
         ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี) 
๒) หากเรื่องรองเรียนนั้นผูบังคับบัญชามอบหมายใหเจาหนาที่ประจําศูนยฯ ดําเนินการโดยตรงให เจาหนาที่
ประจําศูนยฯ รายงานผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับเรื่องรองเรียน 
        ๑๒. การบันทึกขอรองเรียน 
         ๑) กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผูรองเรียน ท่ีอยู หมายเลขติดตอ 
กลับเรื่องรองเรียนการทุจริต พฤติการณที่เกี่ยวของและสถานที่เกิดเหตุ 
         ๒) ทุกชองทางที่มีการรองเรียน 
 
 
 



            ๑๓. การประสานหนวยงานเพื่อแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับขอรองเรียน 
            ๑) หากเรื่องรองเรียนอยูในอํานาจหนาที่ของกองหรือสํานักใหหนวยงานนั้นรายงานผลใหผูรองเรียน
ทราบ โดยตรงภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องรองเรียนและสําเนาใหเจาหนาที่ศูนยฯ จํานวน ๑ ชุด เพื่อ
จะได รวบรวมสรุปรายงานรายไตรมาสตอไป 
            ๒) หากเรื่องรองเรียนนั้นผูบังคับบัญชามอบหมายใหเจาหนาที่ประจําศูนยฯ ดําเนินการโดยตรงให 
เจาหนาที่ประจําศูนยฯ รายงานผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับเรื่องรองเรียน 
           ๑๔. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน 
            ๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนประจําไตรมาสรายงานใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลโคกเพชรทราบทุกไตรมาส 
            ๒) รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลังจากสิ้นปงบประมาณเพ่ือนํามาวิเคราะหการจัดการขอ
รองเรียน ในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาองคกรตอไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยางแบบคํารองเรียน/แจงเบาะแส (ดวยตัวเอง) 

                                                                               ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต  
                                                                               องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  
                                                                               อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 3๓๑4๐ 
 
                                                      วันที่..........................เดือน.....................พ.ศ............................... 
        เรื่อง……………………………………………………………… 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

ขาพเจา...............อายุ...........ป อยูบานเลขที่...............หมูที.่........................ ตําบล.....................อําเภอ 
จังหวัด.......................... โทรศพัท..................... อาชีพ……………………………….ตาํแหนง.........……………………….. 
เลขที่บัตรประชาชน...........................................ออกโดย.. วนัออกบัตร.. .......................................บัตรหมดอาย ุ
............................................มีความประสงคขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตอตานการทุจริต เพ่ือใหองคการบริหาร
สวนตําบลโคกเพชร พิารณาดําเนินการตรวจสอบหรือชวยเหลือ และแกไขปญหาในเรื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                  ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคําขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตามขอความขางตนเปนจริงทุกประการ 
โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/แจงเบาะแส (ถามี) ไดแก 
            ๑)..............................................................................................จํานวน………………………….….ชุด 
            ๒)..............................................................................................จํานวน...................................ชุด 
            3)..............................................................................................จํานวน...................................ชุด 
 
                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 
 
                                                                     ขอแสดงความนับถือ 

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


