
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

 
ของ 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง 
อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 



คำนำ

                     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนด
ทิศทางวางกรอบการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่า ด้วยการป้องกันละปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก ภาค
ส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง  ดังน้ัน เพ่ือให้การดำเนินการเก่ียวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นใน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการและประชาชน และ
อำนวยความสะดวก ต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึง ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยได้รวบรวม
แนวทางการ ดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ทั้งน้ีเพ่ือให้การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง  



คู่มือการปฏิบติังานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง 

๑. หลักการและเหตุผล 
       องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
คอรัปช่ัน และรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนการทุจรติ จากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ 
ทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง โดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๘๓ กำหนดว่า “เมื่อ 
ส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือส่วนราชการด้วยกันเก่ียวกับงานที่อยู่ในอำนาจ 
หน้าที่ของส่วนราชการน้ัน ใหเ้ป็นหน้าที่ของส่วนราชการน้ันที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบ 
ภายใน ๑๕ วัน หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
    ซึ่งอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิ 
ชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างจำเป็นต้องดำเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 
๒. การจัดต้ังศนูย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง 
    มาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง             
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓. สถานที่ต้ัง 
    241 หมู ่1 ที่ทำการองค์การบริหารสว่นตำบลโคกกว้าง  อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
    เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง 
๕. วัตถุประสงค ์
    ๑) เพ่ือ ให้การดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง มีขัน้ตอน/ 
กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
    ๒) เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มกีารปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่กำหนด 
ไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสทิธิภาพ 
    ๓) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจง้เบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
๖. คำจำกัดความ 
    เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ  ของเจ้าหน้าที่สังกัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เช่น การประพฤติมิชอบหรือมีพฤติการณ์สอไปในทางทุจริต หรอืพบความผิดปกติ 
ไม่เป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง   
 ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทำอันมิชอบด้านการทุจริตคอรัปช่ัน เช่น มีสิทธิเสนอคำ 
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง 
การดำเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต้ังแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไขหรือได้ 
ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งช่ือ ที่อยู่ชัดเจน



๗. ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
   1) ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เลขที่  241 
หมู่ 1 ตำบลโคกกว้าง อำเภอ บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ในเวลาราชการ 
   2) ทางโทรศัพท์ หมายเลข 042 499 001  โทรสาร หมายเลข 042 499001 
   3) ตู้รับเรือ่งร้องทุกข์ ร้องเรียน ซึ่งติดต้ังอยู่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง 
   4) ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ประธานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
โคกกว้าง เลขที่ 241 หมู่ 1 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  38000 โดยลงช่ือผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียน 
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ทีส่ามารถติดต่อได้ 
   5) ร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ที่ www.khokkwang.go.th 
   6) ร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่าน Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

แผนผังขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
จดหมายร้องเรียน 
หนังสือจังหวัด/อำเภอ 
โทรศัพท์ ฯลฯ 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกกว้าง

เรื่องร้องเรียนการทุจริตจาก
เว็บไซต์ 

ทะเบียนหนังสือรับ   
อบต. โคกกว้าง 
(ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง) 

ทะเบียนหนังสือรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของศูนย์ 
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและเสนอผู้บังคับบัญชา     
สั่งการ (ระยะเวลา 1 วัน)

แจกจ่ายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ไปดำเนินการตามคำสั่งของ 
 ผู้บังคับบัญชา 
(ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง) 

เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย 
- เสนอตามลำดับขั้น 
- แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
- ดำเนินการแก้ไข 
- รายงานผลผู้บังคับบัญชาทราบ 
- แจ้งผูร้้องเป็นหนังสือเพ่ือทราบ 
(กรณีไมแ่ล้วเสร็จในครั้งเดียวให้แจ้งครั้งแรกภายใน 15 วัน



 

9. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 
   ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตที่เข้ามายังองค์การบริหารสว่นตำบลโคกกว้าง                
จากช่องทางต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามท่ีกำหนด ดังน้ี

                                                                                              ระยะเวลาดำเนินการรับข้อ       หมายเหตุ 
                                                                                          ร้องเรียน/ร้องทุกข์เพื่อ 
                                                                                           ประสานหาทางแก้ไข ปัญหา 
ร้องเรียนด้วยตนเอง                               ทุกคร้ังที่มีการร้องเรียน               ภายใน 1 วันทำการ 
ร้องเรียนทางโทรศัพท์042 499001            ทุกวันทำการ                        ภายใน 1 วันทำการ 
ร้องเรียนผ่านตู้ร้องทุกข์ร้องเรียน                    ทุกวันทำการ                       ภายใน 1 วันทำการ 
ทางไปรษณีย์                                            ทุกครั้ง                             ภายใน 1 วันทำการ 
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์                                  ทุกวันทำการ                        ภายใน 1 วันทำการ 
ร้องเรียนทาง Facebook                              ทุกวันทำการ                       ภายใน 1 วันทำการ 
 
๑0. หลักเกณฑ์ในการรบัเรือ่งร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๑0.๑ ใช้ถ้อยคำหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
      1) ช่ือ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
      ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
      3) ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้ง เบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล 
ข้อเท็จจริงหรอืช้ีช่องทางแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวน/ 
สอบสวนได้ 
      ๔) ระบุพยาน เอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
   ๑0.๒ ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อ 
บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
   ๑0.๓ เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ                    
ของเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง  
   ๑0.๔ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสท่ีมีขอ้มูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในการ 
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรือ่ง หรือรับทราบเป็นข้อมูลและเก็บเป็นฐานข้อมูล

       ๑0.๕ ให้เป็นคำร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปน้ี 
    ๑) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่หร์ะบุพยานหลักฐานแวดล้อม 
ชัดเจนและเพียงพอที่จะทำการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๑ จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเร่ือง 
    ๒) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำพิพากษา 
หรือคำสั่งที่สุดแล้ว 
    ๓) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผดิชอบโดยตรงหรือ 
องค์ก รอิสระที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ คำร้องจะระบุว่าหน่วยงานดัง กล่าวไม่ ดำเนิน การหรือ 
ดำเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้า ทั้งน้ี ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา 
    ๔) คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งยังสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกันนอกเหนือ 
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี 

ช่องทาง       ความถ่ีในการ 
      ตรวจสอบช่องทาง 


