
คูมือการปฏิบัติงาน 

เรื่องรองเรียนการทุจริต 
 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจรติ 

องคการบริหารสวนตําบลทายหาด 

 



คํานํา 

  ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลทายหาด มีบทบาทหนาท่ีหลักใน

การกําหนดทิศทาง วงกรอบดําเนินงานการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) เพ่ือใชเปน

เครื่องมือสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ

บริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเผาระวัง 

  ดังนั้น เพ่ือใหดําเนินการเก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนในองคการ

บริหารสวนตําบลทายหาด เปนไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชนตอการปฏิบัติราชการของประชาชน และ

อํานวยความสะดวกตอเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต โดยได

รวบรวมแนวทางการดําเนินการ ท้ังนี้เพ่ือใหการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 

 

              องคการบริหารสวนตําบลทายหาด 

                                                                                            ธันวาคม  2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต 

ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลทายหาด 

 

หลักการและเหตุผล 

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลทายหาด มีบทบาทหนาท่ีหลักในการ

กําหนดทิศทาง วางกรอการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการทจริตและประพฤติมิชอบ ใหสอดคลอง

กับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) เพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และรับแจงเบาะแสและเรื่องรองเรียนการทุจริต

จากชองทางการรองเรียนของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลทายหาด โดยปฏิบัติ

ตามคูมือการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนการทุจริต ซ่ึงสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 

 ซ่ึงอํานาจหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติ

หนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ีสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทายหาด จึงเปนเรื่องท่ีศูนยปฏิบัติการตอตาน

การทุจริตองคการบริหารสวนตําบลทายหาด จําเปนตองดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน

ภายใตหลักธรรมาภิบาล 

2. การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลทายหาด 

 มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 

3. สถานท่ีตั้ง ตั้งอยูท่ี ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทายหาด 80/4 หมูท่ี 3 ตําบลทายหาด อําเภอเมือง

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

4. หนาท่ีรับผิดชอบ เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียนการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนในองคการบริหารสวนตําบล

ทายหาด 

5. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหดําเนินงานจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลทายหาด มีข้ันตอน

กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 2) เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียนท่ี

กําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

                                                                                                       -2-/6.คําจํากัดความ... 
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6. คําจํากัดความ 

 เรื่องรองเรียน หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ของเจาหนาท่ี

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทายหาด เชน การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณสอไปในทางทุจริต หรือพบ

ความผิดปกติในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทายหาด 

 ผูรองเรียน/แจงเบาะแส หมายถึง ผูพบเห็นการกระทําอันมิชอบดานการทุจริตคอรัปชั่น มีสิทธิเสนอ

คํารองเรียน/แจงเบาะแสตอองคการบริหารสวนตําบลทายหาดหรือสวนราชการท่ีเก่ียวของได 

 เจาหนาท่ี หมายถึง เจาหนาท่ีของรัฐ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 

 หนวยงานรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาแส หมายถึง ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหาร

สวนตําบลทายหาด 

 การดําเนินการ  หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสตั้งแตตนจนถึงการไดรับการแกไข

หรือไดขอสรุป เพ่ือแจงผูรองเรียนกรณีท่ีผูรองเรียนแจงชื่อ ท่ีอยูชัดเจน 

7. ชองทางการรับเรื่องรองเรียน ไดแก 

 (1) รองเรียนดวยตนเองท่ี ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจรติองคการบริหารสวนตําบลทายหาด 

 (2) ทางไปรษณีย ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทายหาด เลขท่ี 80/4 หมูท่ี 3 ตําบลทายหาด  

อําเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย 75000 

 (3) ทางกลองรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 (4) โทรศัพทหมายเลข 034-767225 ตอ 22 โทรสารหมายเลข 034-767225 ตอ 26 

 (5) ทาง www.thaihad.go.th หรือ Facebook : อบต.ทายหาด จ.สมุทรสงคราม 

 (6) สายตรง นายกองคการบริหารสวนตําบลทายหาด 06-2669-3328 

 

 

 

 

 

 



8. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
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แผนผงัขัน้ตอนการดําเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนการทจุริตของศนูย์

ปฏิบตัิการตอ่ต้านการทจุริตองค์การบริหารสว่นตาํบลท้ายหาด 

เร่ืองร้องเรียนการทจุริต 

จดหมายร้องเรียน หนงัสือ จงัหวดั/

อําเภอ  โทรศพัท์ 

 เป็นต้น 

    องค์การบริหารสว่นตาํบลท้ายหาด เร่ืองร้องเรียนการทจุริตจาก

เว็บไซต์องค์การบริหารสว่น

ตําบลท้ายหาด 

ทะเบียนหนงัสือรับองค์การบริหารสว่นตําบลท้ายหาด 

(ระยะเวลา 3 ชัว่โมง) 

ทะเบียนหนงัสอืรับเร่ืองร้องเรียนการทจุริตของ

ศนูย์ของปฏิบตักิารตอ่ต้านการทจุริต และเสนอ

ผู้บงัคบับญัชาสัง่การ (ระยะเวลา 1 วนั) 

แจกจา่ยให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องไป

ดําเนินการตามคําสัง่ของผู้บงัคบับญัชา 

(ระยะเวลา 3 ชัว่โมง) 

เร่ืองร้องเรียนการทจุริตท่ีต้องพิจารณาวินิจฉยั 

- เสนอตามลาํดบัขัน้ 

- แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง 

- ดําเนินการแก้ไข 

- รายงานผลผู้บงัคบับญัชา 

- แจ้งผู้ ร้องเรียนเป็นหนงัสอืเพ่ือทราบ

(กรณีไมแ่ล้วเสร็จในครัง้เดียวให้แจ้ง

ภายใน 15 วนั 
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9. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 1) ประกาศจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลทายหาด 

 2) แตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตองคการบริหารสวนตําบล  

ทายหาด 

 3) แจงคําสั่งใหแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตามคําสั่ง เพ่ือความสะดวกในการประสานการปฏิบัติงาน 
 

10. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ 

 การดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียนท่ีเขามายังองคการบริหารสวนตําบลทายหาด 

จากชองทางตาง ๆ โดยมีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนดดังนี้ 

ชองทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับเรื่อง
รองเรียนการทุจริตเพ่ือดําเนินการ 

หมายเหตุ 

1.รองเรียนดวยตนเอง ทุกครั้ง ภายใน ๑ วันทําการ  
๒.ทางไปรษณีย ทุกครั้ง ภายใน ๑ วันทําการ  
๓.ทางกลองรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ทุกวันทําการ ภายใน ๑ วันทําการ  
๔.ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๓๔ ๗๖๗๒๒๕ 
ตอ ๒๒ 

ทุกวันทําการ ภายใน ๑ วันทําการ  

๕.ทางเว็บไซต www.thaihad.go.th 
Facebook:อบต.ทายหาด จ.สมุทรสงคราม 

ทุกวันทําการ ภายใน ๑ วันทําการ  

๖.สายตรงนายกองคการบริหารสวนตําบล
ทายหาด ๐๖๒-๖๖๙๓๓๒๘ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วันทําการ  

 

๑๑. หลักเกณฑในการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๑๑.๑ ใชถอยคําหรือขอความสุภาพ ประกอบดวย 

  ๑.ชื่อ ท่ีอยูของผูรองเรียน/แจงเบาะแสชัดเจน 

  ๒.วัน เดือน ป ของหนังสือรองเรียน/แจงเบาะแส 

  ๓.ขอเท็จจริง หรือพฤติการณของเรื่องท่ีรองเรียน/แจงเบาะแส ปรากฏอยางชัดเจนวามีมูล

ขอเท็จจริงหรือชี้ชองทางแจงเบาะแส เก้ียวกับการทุจริตของเจาหนาท่ี ชัดแจงพอท่ีสามารถดําเนินการ

สืบสวน/สอบสวนได 

  ๔.ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถามี) 

 ๑๑.๒ ขอรองเรียน/แจงเบาะแส ตองเปนเรื่องจริงท่ีมีมูลเหตุ มิไดหวังสรางกระแสหรือสรางขาวท่ี

เสียหายตอบุคคลอ่ืนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  

                                                                                                       -๔-/๑๑.๓เปนเรื่องท่ี... 

http://www.thaihad.go.th/
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 ๑๑.๓ เปนเรื่องท่ีผูรองเรียน/แจงเบาะแส ไดรับความไมชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ี

ตาง ๆ ของเจาหนาท่ีสังกัด องคการบริหารสวนตําบลทายหาด  

 ๑๑.๔ เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสท่ีมีขอมูลไมครบถวน ไมเพียงพอ หรือไมสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติม

ไดในการดําเนินการตรวจสอบหาขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ใหยุติเรื่อง หรือรับทราบขอมูล และเก็บเปน

ฐานขอมูล 

 ๑๑.๕ ไมเปนคํารองเรียนท่ีเขาลักษณะดังตอไปนี้ 

  ๑) เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีเปนบัตรสนเทห เวนแตบัตรสนเทหระบุพยานหลักฐาน

แวดลอมชัดเจนและเพียงพอท่ีจะทําการสืบสวนตอไปได ซ่ึงเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม 

๒๕๕๑ จึงจะไดรับไวพิจารณาเปนเฉพาะเรื่อง 

  ๒) เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว หรือเปนเรื่องท่ีศาลไดมีคํา

พิพากษาหรือคําสั่งท่ีสุดแลว 

  ๓) เรื่องเรียน/แจงเบาะแสท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง

หรือองคกรอิสระท่ีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ เวนแตรองจะระบุวาหนวยงานดังกลาวไมดําเนินการหรือ

ดําเนินการแลวยังไมมีผลความคืบหนา ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา 

  ๔) คํารองเรียน/แจงเบาะแส ท่ีเกิดจากการโตแยงสิทธิระหวางบุคคลตอบุคคลดวยกัน 

๑๒.การบันทึกขอรองเรียน 

 ๑) กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผูรองเรียน ท่ีอยู หมายเลข

โทรศัพทติดตอกลับ เรื่องรองเรียนการทุจริต พฤติการณท่ีเก่ียวของและสถานท่ีเกิดเหตุ 

 ๒) ทุกชองทางท่ีมีการรองเรียน จาหนาท่ี ตองบันทึกขอรองเรียนลงในสมุดรับเรื่องราวรองเรียนการ

ทุจริตองคการบริหารสวนตําบลทายหาด 

๑๓. การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับขอรองเรียน 

 ๑) หากเรื่องรองเรียนอยูในอํานาจหนาท่ีของกองหรือสํานักใหหนวยงานนั้น รายงานผลใหผูรองเรียน

ทราบโดยตรง ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับเรื่องรองเรียน และสําเนาใหเจาหนาท่ีศูนยฯ จํานวน ๑ ชุด เพ่ือ

จะไดรวบรวมสรุปรายงานไตรมาสตอไป 

 ๒) หากเรื่องรองเรียนนั้น ผูบังคับบัญชามอบหมายใหเจาหนาท่ีประจําศูนยฯ ดําเนินการโดยตรงให

เจาหนาท่ีประจําศูนยฯ รายงานผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรับเรื่องรองเรียน 

๑๔. การรายงานผลการจัดการขอรองเรยีนของหนวยงาน 

 ๑) รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียนประจําไตรมาสรายงานใหนายกองคการบริหาร

สวนตําบลทายหาดทราบทุกไตรมาส 

 ๒) รวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียน หลังจากสิ้นงบประมาณ เพ่ือนํามาวิเคราะหการจัดการขอ

รองเรียนในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรงุ พัฒนาองคกรตอไป 



 

  


