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จัดทำโดย 
งานบริหารงานทั่วไป  สำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 



คำนำ 

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  มีบทบาทหน้าที่หลักใน
การกำหนดทิศทาง  วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่างด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต  

  ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นใน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติราชการและ
ประชาชน  ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื ่อง
ร้องเรียนการทุจริต  โดยรวบรวมแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการะบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 

1. หลักการและเหตุผล 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  มีบทบาทหน้าที่
หลักการในการกำหนดทิศทาง  วางกรอบการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่างด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  (พ.ศ. 2560 – 
2564) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน
การทุจริต  จากช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 83  กำหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับติดต่อสอบถามเป็น
หนังสือจากประชาชน  หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น  ให้เป็น
ที ่ของส่วนราชการนั ้นจะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน  หรือภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล นั้น 
  ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต  การปฏิบัติหรือการละเว้น  การ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนภายใตห้ลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

2. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 
  ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2535  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 

3. สถานที่ตัง้ 
  อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งงาม  อำเภอแม่สาย  
จังหวัดเชียงราย 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นใน  องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งงาม 

5. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือให้การดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  มี
ขั้นตอน / กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  2) เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด  ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียนทีก่ำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 
  3) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส  ตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 
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6. นิยามศัพท์ 
  “เรื่องร้องเรียน”  หมายถึง  ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  เช่น  การประพฤติมิชอบหรือพฤติก ารณ์ส่อไปในทาง
ทุจริต  หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ  จัดจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 
  “ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส”  หมายถึง  ผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบด้านการทุจริตคอรัปชั่น 
เช่น มีสิทธิเสนอคำร้องเรียน / แจ้งเบาะแสต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
  “เจ้าหน้าที่”  หมายถึง  เจ้าหนา้ที่ของรัฐ  พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน 
  “หน่วยรับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส” หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งงาม   
  “การดำเนินการ”  หมายถึง  การจัดการกับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสตั้งแต่จนถึงการ
ได้รับการแก้ไขหรือได้ข้อสรุป  เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งที่อยู่ชัดเจน 

7. ช่องทางการร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 
  1) ร้องเรียนด้วยตนเอง  ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม   
  2) ทางไปรษณีย์  :  อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  หมู ่ท ี ่   5           
ตำบลโป่งงาม  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
  3) ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร  หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 709582 
  4) ตู้รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 
  5) เว็บไซต์ : www.pong-ngam.go.th 

8. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังขั้นตอนการดำเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องการทุจริตของ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 

เรื่องร้องเรียนการทุจรติ 
จดหมายร้องเรียน 
หนังสือจังหวัด/อำเภอ 
โทรศัพท์ เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม เรื่องร้องเรียนการทุจรติจากเว็บไซต์ 
www.pong-ngam.go.th 

ทะเบียนหนังสือรับ/ทะเบียนหนังสือรับเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต  อบต.โป่งงาม 

(ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง) 

แจกจ่ายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวไป
ดำเนินการตามคำสั่งของผู้บังคับบญัชา  

(ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง) 

เรื่องร้องเรียนการทุจรติที่ต้องพิจารณา 
- เสนอตามลำดับ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
- ดำเนินการแก้ไข 
- รายงานผลผู้บังคับบัญชา 
- แจ้งผู้ร้องเป็นหนังสือเพื่อทราบ 
(กรณีไม่แล้วเสร็จในครั้งเดยีวให้แจ้งครั้งแรก
ภายใน 15 วัน) 



-3- 

9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1) ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 
  2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งงาม 
  3) แจ้งคำสั่งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบตามคำสั่ง เพื่อความสะดวกในการประสานการ
ปฏิบัติงาน 

10. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม  ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริต
ที่เข้ามายังองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม จากช่องทางต่าง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด  ดังนี้ 

ช่องทาง ความถ่ีในการ
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับ
เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
เพื่อประสานแก้ไขปัญหา 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 3 วันทำการ  
ทางไปรษณีย์ ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 3 วันทำการ  

ร้องเรียนผ่านตู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 3 วันทำการ  
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 

www.pong-ngam.go.th 
ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน 3 วันทำการ  

11. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  11.1 ใช้ถอยคำหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
   1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแส 
   2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 
   3) ข้อเทจ็จริง  หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส  ปรากฏอย่างชัด
แจนว่ามีมูลข้อเท็จจริงหรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่   ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ดำเนินการสืบสวนสอบสวนได้ 
   4) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 
  11.2  ข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแส  ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ   มิได้หวังสร้างกระแสหรือ
สร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  11.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส  ได้รับความไม่ชอบธรรม  อันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 
  11.4  เรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแสที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน  ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูล
เพ่ิมเตมิได้ในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  สืบสวน  สอบสวน  ให้ยุติเรื่อง  หรือรับทราบเป็นข้อมูลและ
เก็บเป็นหลักฐานข้อมลู 
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  11.5  ให้เป็นคำร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี ้
   1) คำร้องเรียน / แจ้งเบาะแส  ที่เป็นบัตรสนเท่ห์  เว้นแต่วันบัตรสนเท่ห์ระบุ
พยานหลักฐานแวดล้อม  ชัดเจนและเพียงพอที่จะทำการสืบสวน  สอบสวนต่อไปได้  ซึ่งเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่  2  ธันวาคม  2561  จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
   2)  คำร้องเรียน / แจ้งเบาะแส  ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว  หรือเป็นเรื่องที่
ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งสูงสุดแล้ว 
   3)  เรื่องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส  ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรา  หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ  เว้นแต่คำร้องจะระบุว่าหน่วยงาน
ดังกล่าวไม่ดำเนินการหรือดำเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า  ทั้งนี้อยู่ในดลุยพินิจของผู้บังคับบัญชา 
   4) คำร้องเรียน / แจ้งเบาะแส  ที่เกิดจากการโต้แย้งยังสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคล
ด้วยกัน 
   นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา
ว่าจะรับเรื่องพิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี 

12.  การบันทึกข้อร้องเรียน 
  1) กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน  โดยรายละเอียด  คือ  ชื่อ – สกุล  ผู้ร้องเรียน  ที่อยู่  
หมายเลขโทรศัพทต์ิดต่อกลับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  พฤติกรรมที่เก่ียวข้องและสถานท่ีเกิดเหตุ 
  2) ทุกช่องทางที่การร้องเรียน  เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงในสมุดรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 

13.  การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับข้อร้องเรียน 
  1) หากเรื่องร้องเรียนอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกอง หรือสำนัก  ให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรง
ภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับเรื ่องร้องเรียนและสำเนาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน  1  ชุด  เพื่อจะได้
รวบรวมสรุปรายงานไตรมาสต่อไป 
  2) หากเรื่องร้องเรียนนั้นผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ดำเนินการ
โดยตรงให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ  รายงานผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

14.  การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
  1) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนประจำไตรมาส รายงานให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งงามทราบทุกไตรมาส 
  2)  รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน  หลักจากสิ้นปีงบประมาณเพื่อนำมาวิเคราะห์การ
จัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนาองค์กรต่อไป 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบคำร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 

       ศูนย์ปฏิบัติการต่อการทุจริต     
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 
อำเภอแม่สาย    จังหวัดเชียงราย 

    วันที่…………เดือน................................................พ.ศ................. 

เรื่อง  ............................................................................. 

เรียน นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลโป่งงาม 

  ข้าพเจ้า ............................................... .................................................. อายุ ....................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี ........................ หมู่ที ่.................. ตำบล .................................. อำเภอ ........................................ 
จังหวัด .......................................... โทรศัพท์ ....... .......................................... อาชีพ ..........................................
ตำแหน่ง .......................................................  หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................. 
ออกโดย ........................................................ วันออกบัตร ........................................................... ...................  
วันหมดอายุ...................................................... มีความประสงค์ขอร้องเรียน / แจ้งเบาะแสต่อต้านการทุจริต 
เพื ่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องร้องเรียน / แจ้งเบาะแส ตามข้อความข้างต้นเป็นจริงทุก
ประการ  โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน  / แจ้งเบาะแส (ถ้ามี) ได้แก่ 
  1).......................................... ........................................... จำนวน ....................................ชุด  

2).......................................... ........................................... จำนวน ....................................ชุด 
3).......................................... ........................................... จำนวน ....................................ชุด 
4).......................................... ........................................... จำนวน ....................................ชุด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการ 

    ขอแสดงความนับถือ 

 

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

 


