
 

 

คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการ 

เรื่องรอ้งเรียนการทุจริต/ แจ้งเบาะแส 

ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจรติ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 



คำนำ 
                ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารแม่สูน มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง 
วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนานำ 
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ประกอบด้วย 5 ช่องทาง ประกอบด้วย 1. เว็บไซต์ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม ่ส ูน www.maesoon.go.th”  2.ร ้องเร ียนเป ็นหน ังส ือ(ผ ่านศ ูนย ์ดำรงธรรมตำบลแม ่ส ูน)                   
3. เบอร์โทรศัพท ์ 053 - 346333 4. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียน  5.ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ 
      หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนำไปเป็น
มาตรฐานอย่างมีคุณภาพ  
 

 
 
 

 (นายวันชาติ  ศิริภัทรนุกูล)  
                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน  
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
              ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน มีบทบาทหน้าที่หลักในการ
กำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เพื ่อใช้เป็นเครื ่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน  
ทุกระดับกำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตมุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนานำกลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมและ
คุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหาร
ราชการของหน่วยงาน นำไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception Index) 
นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต  5 ช่องทาง ประกอบด้วยประกอบด้วย 1. เว็บไซต์ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ส ูนwww.maesoon.go.th”  2.ร้องเร ียนเป็นหนังส ือ(ผ ่านศูนย์ดำรงธรรมตำบลแม่ส ูน)             
3. เบอร์โทรศัพท์ 053 – 346333 4. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียน  5.ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ 
ตั้งอยู่บนหลักพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good  Govermance) ในส่วนการปฏิบัติงานนั้นดำเนินการตาม
กระบวนงานจัดการเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 กำหนดว่า “เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถาม
เป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้
เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วันหรือภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
               ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติ  
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารสว่น
ตำบลแม่สูน จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการ
ร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่สู น เพื่อให้แนวทางการดำเนินงาน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไข
ปัญหา ของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ 
ภายใต้การ อภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน ส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟู 
บนพื้นฐานของ หลักธรรมาภิบาล(Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป 
 

                                   /2.วัตถุประสงค์..
    

http://www.maesoon.go.th/


 



-3- 

4. ช่องทางร้องเรยีน 

    1. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.maesoon.go.th  
2. ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ที่ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วน 

       ตำบลแม่สูน  
   3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 053 – 346333 ต่อ 15 แจ้งศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
       องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน  
   4. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียน  ซ่ึงติดไวห้นา้อาคารท่ีทำการองค์การบรหิารส่วนตำบลแม่สนู 
   5. ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ 
 

5.  ผู้รับผิดชอบ  ศปท.อบต.แม่สูน โดยให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เป็นผู้รับเรื่อง 

6. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

 1. ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่อง   
    ร้องเรียน 

2. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรวบรวมข้อร้องเรียนเสนอ 
   ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กำหนด       
   ในประกาศนี้ 

3. กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ 
   มอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 
   ดำเนินการตามคำสั่งนั้น 

4. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและพิจารณา       
    ไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
    พร้อมทั้งทำความเห็นเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ว่ามีการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้น 
    หรือไม่และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อนายก 
    องค์การบริหารส่วนตำบล และยุติเรื่อง 

5. ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาพิสูจน์  
   ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

6. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน    
    30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากมีเหตุผลจำเป็นมิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการฯอาจเสนอขยาย 
   ระยะเวลาดำเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง    
   ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
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7. เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องต้นประการใดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ   
   ภายในเวลาสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้                           

8. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ให้ 
    ดำเนินการดังนี้ 

 8.1 ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงาน
นั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

 8.2 ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรง 
พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
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6. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        /7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน.. 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่สูน 

(รับเรื่องร้องเรียน) 

รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณา
สั่งการ 

 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตาม
คำร้องภายใน 7 วันทำการ 

รายงานผลการดำเนินการต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 

รายงานผลการดำเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

1. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ 
www.maesoon.go.th 

2.ร้องเรียนเป็นหนังสือ(ผ่านศูนย์ดำรง
ธรรมตำบลแม่สูน) 

 

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
๐๕๓-๓๔๖๓๓๓  

๔. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียน 

  

5.ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนรับเรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส   
     ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน 5 ช่องทาง  

 2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่อง ร้องเรียน/แจ้ง  
    เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึง ผู้บังคับบัญชาเหนือ    
     ขึ้นไปทราบและพิจารณา 

 4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ /ตอบข้อ ซักถาม     
     ชี้แจงข้อเท็จจริง  

 5. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน  

 6. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ ดำเนินงานจาก 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 7. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณ เพื่อการประมวลผล และสรุป 
     วิเคราะห์เสนอผู้บริหาร  

 8. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดเก็บเรื่อง  

8. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ เข้ามายัง
หน่วยงานจากช่องทาง ๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้  

ช่องทาง ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาดำเนินการรับข้อ
ร้องเรียน เพื่อประสานหาทาง

แก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วันทำการ ไม่รวมการดำเนินการทาง
วินัยและอาญา 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ ไม่รวมการดำเนินการทาง
วินัยและอาญา 

ร้องเรียนผ่านกล่องแสดง
ความคิดเห็น  

ทุกวัน ภายใน 15 วันทำการ ไม่รวมการดำเนินการทาง
วินัยและอาญา 

ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วันทำการ 
 

ไม่รวมการดำเนินการทาง
วินัยและอาญา 

ร้องเรียนผ่านตู้ไปรษณีย์ 
 

ทุกครั้งที่มีผู้ร้องเรียน ภายใน 15 วันทำการ 
 

ไม่รวมการดำเนินการทาง
วินัยและอาญา 

        /ตัวอย่างแบบคำร้องเรียน...  
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ตัวอย่างแบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง)  

                                                                      ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
                                                                                   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน    

                                                                               อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่50110 
 

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

เรื่อง …………………………………………………………. 

 เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน  

                 ข้าพเจ้า..........................................................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่ ....... 
ตำบล................................อำเภอ...................................จังหวัด...........................โทรศัพท์................................
อาชีพ....................................................................ตำแหน่ง...................................................................................  
เลขที่บัตรประชาชน....................................................................................ออกโดย................ ................... ........
วันออกบัตร...............................บัตรหมดอายุ............................มีความประสงค์ขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการ 
ต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน พิจารณาดำเนินการตรวจสอบหรือช่วยเหลือและ 
แก้ไขปัญหาในเรื่อง 
............................................................................................................................. ............................................... 
.............................................................................................. ................................................................................
....... ...................................................................................................................... ....... ....................................... 
......................... ................................................................................................... ....... …....................................   
                ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำขอร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริต ตามข้างต้นเป็นจริง 
ทุกประการ โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ามี)ได้แก่   
        ๑)...........................................................................................จำนวน................ชุด        
                 ๒)...........................................................................................จำนวน............... ชุด         
        ๓)...........................................................................................จำนวน................ชุด  

                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป  

                                           ขอแสดงความนับถือ  

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

 


